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Ao olhar uma palavra, é meio instintivo, 

não fico pensando se é substantivo,

verbo, advérbio, artigo, pronome, adjetivo.

Vejo o que ela, de cara, consegue expressar, 

o seu significar, o que tenta nos contar. 

Às vezes, parece alguma coisa mas não é,

a gente chuta o significado e quebra o pé.

Pra palavra explicar tem zelosa teoria; 

mostrar sua origem, é a tal etimologia: 

de onde ela vem, o jeitão que deve ter, 

e o seu modo correto de escrever.

Aí, recebe um nome importante:

é o que chamamos de significante.

Temos que saber, por outro lado,

o que quer dizer: aí entra o significado.

Por isso é que existe o dicionário,

pra enriquecer nosso vocabulário.

De pai dos burros, resolveram apelidar

pois da língua todos os nós pode desatar.

Parece engraçado, mas é apelido apropriado.

Todo vocábulo tá lá bem classificado; 

claro, detalhado, apurado, tudo organizado,

um livro imenso, num elaborado mostruário,

respeitando e seguindo o velho abecedário.

Cada palavra na hora de buscar,

é sempre muito fácil de achar;

logo o significado dá pra entender,

inclusive o modo correto de escrever:

excessão, essessão, ecessão, ou exceção?

Eu já sei! Agora você, não tenho certeza não! 

Tire a bunda da cadeira e vá experimentar,

pense numa palavra e comece a procurar, 

e assim que descobrir, logo vai sentir, 

como é gostoso aprender e poder evoluir,

pra não se tornar um sem eira nem beira.

(Eira e beira, boas pra iniciar a brincadeira).

Então vamos lá, pras palavras olhar,

rir delas, rir com elas e aprender, checar,

se é o que parecem, seus significados assimilar.

Cabe aqui um detalhe observar,

às vezes, um significado vou especular, 

de como poderia ser, apenas pra brincar, 

porque algumas palavras parecem nos enganar. 

Mas ao caminho certo prometo logo voltar, 

como se escrevem, que sentido devem ter, 

pois a ideia é você alguma coisa nova saber.

É só uma maneira, de com brincadeira aprender.

Brincando e 
aprendendo
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Lembrei dessa palavra, pra mim muito engraçada.

Como se ao apetrechada falar, a gente fosse tropeçar.

Deve ser o encontro de pedra, do grego petre,

que remete a tropeção e, com chada acrescentar,

e aí já se insinua um certeiro esparramar;

e quem tropeça, pode se esparramar pelo chão,

como diz a letra da batatinha quando nasce, a canção.

Claro que poderia apetrecho escolher,

mas teve um acontecimento que vale você saber,

foi onde apetrechada cismou de aparecer.

Um trabalho sobre bioma nordestino fui realizar,

e, no interior do Piauí, eu e a equipe fomos parar,

era sobre a “caatinga”, uma aula pra gente gravar,

e uma seca danada, tivemos que enfrentar.

Quatro atores-estudantes iriam contracenar,

e pra poder o roteiro ser cumprido, realizar,

um ator local, típico da região, foi exigido.

A gente esperava dele um falar local,

pra todo conteúdo soar bem natural.

Se ele usasse palavra desconhecida,

eu pedia logo para ser esclarecida,

A história era retomada, sem se perder nada.

Durou uns quatro dias de puxada gravação,

em meio a caatinga, tinha que aguentar o calorão.

A gente ia tudo mostrando, os alunos perguntando,

e nosso ator tudo explicando e demonstrando:

a vida do cacto, sua serventia, o açude, que a água garantia.

Contava sobre a dificuldade com que o pessoal ali vivia.

Enquanto o trabalho acontecia, entretido, eu não percebia,

mas um climazinho já rolava, entre o ator e uma guria.

Nos finalmentes se chegou e o trabalho terminou;

fizemos a última cena e todo mundo se aplaudiu.

Trabalho puxado, e o roteiro todo se cumpriu.

Mas aí que a porca o rabo torceu,

e todo mundo ali, se surpreendeu.

O ator não aguentando, com tudo terminando,

a vida no dia seguinte ao normal iria voltando.

Num gesto inesperado, um cordel foi declamando,

e atores e equipe, todo mundo se emocionando.

Encarando a menina, ela com o olhar já marejado,

ouviu do nosso ator, com a voz meio embargada,

do fundo do coração, pra nós meio engraçada:

virou pra ela e não hesitou, logo mandou:

“... você é uma moça muito apetrechada!!!!”
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A expressão soou engraçada, segurou-se a risada,

e, todo mundo adorou, até o modo como se comportou;

foi surpreendente como a palavra ele a empregou.

Aplausos e vaias e todo mundo comemorou,

e claro, o casal, desconcertado, logo se abraçou.

Não sei o que rolou, pois pra casa a gente voltou,

por isso, de apetrechada, nunca mais eu esqueci,

e relembrando o ocorrido, aqui a mesma cena revivi.

Voltando à vaca fria, e à lição do dia,

vamos apetrechada decupar e explicar:

a, prefixo latino, aproximação quer dizer.

Petrecho, adereço de teatro, material,

no seu sentido literal, mais original.

Trecho, do latim, tractus, começou sendo

um espaço definido, como sentido,

mas, a vida andou e outra grafia ganhou,

e treco, objeto sem uso, virou.

Ada, sufixo, do latim, coleção quer dizer,

ou seja, local ou lugar bem arrumado,

tipo uma oficina, um atelier bem ajeitado,

com material, ferramental, instrumental,

tudo no lugar, pronto pra ser usado.

E voltando à cena onde surgiu apetrechada,

vamos definir como alguém bem qualificada,

alguém bem nutrida, mulher bem abastecida,

com todas as partes fartas, e tudo no lugar.

Daí o nosso ator, pela nossa aluna se apaixonar.

E, com todo respeito, deixo aqui a minha opinião:

pensando bem, não é que ele que tinha razão!

apetrechada: no nordeste, refere-se às 
belezas físicas de uma mulher, no resto 
do pais, reunião de várias coisas, como 
ferramentas numa oficina insinua: dá 
uma dica, aponta, prevê esparrama pelo 
chão: verso da música infantil da “batatinha 
quando nasce”; na verdade a letra correta 
seria “espalha rama pelo chão” e não o 
que virou pelo uso, “esparrama” cismou: 
pensou em, considerou caatinga: um 
dos biomas do Brasil, quer dizer mata 
branca e se situa no interior do nordeste 
brasileiro1 empreitada: tarefa, trabalho 
serventia: uso, aplicação a porca 
torce o rabo: expressão que indica um 
fato surpreendente cordel: um tipo 
de literatura típica do nordeste, onde 
quadrinhas são criadas muito ritmadas, 
sempre contando histórias típicas da 
região. - marejado: cheio de lágrimas 
hesitar: titubear, ficar em dúvida 
voltando à vaca fria: expressão que 
quer dizer rotina, tarefa comum decupar: 
dividir em partes, sílabas, cenas de filme, 
etc... farta: em abundância, bastante

VOCABULÁRIO:
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Essa é uma palavra com muito passado,

vem de uma região que nos deu muito legado.

Todo mundo do Império Romano ouviu falar,

conquistas, guerras, muita história pra contar,

a importância da cultura que tanto coube influenciar,

nas artes, na música, na gastronomia, na religião,

grandes pintores, grandes poetas, grandes autores.

A igreja, o Vaticano, o Papa, o vinho e o pão,

a nona, a família, e uma gostosa forma de expressão,

lá se fala com a boca, com o corpo, e muito com a mão.

O tempo passou, a Itália se uniu e se formou,

mas depois da Grande Guerra enfrentar,

não teve jeito, muita gente teve que imigrar,

em vários países foram parar e tudo recomeçar.

Novos lugares, novos hábitos tiveram que aceitar,

na agricultura, na gastronomia, no jeito de falar,

foram se misturando com toda a gente,

e, evidente, nasceu um povo diferente.

Mazelas e saudades de lado ficaram,

e dignamente o trabalho enfrentaram,

e, devagarinho, muitas coisas ensinaram.

No Brasil, por causa do clima, no sul foram parar,

e em São Paulo, no Brás e na Mooca foram morar.

Nas vilas, as famílias preferiram se acomodar,

pra um pertinho do outro poder se ajudar,

e assim da Itália, juntos, poderiam recordar.

Mesa farta, comida pra família inteira,

onde come um, come o time do “Parmera”!

Passar o miolo de pão no molho do macarrão,

não é má educação, é mostrar satisfação!

Tudo com muito prazer, e imensa vontade de viver,

arregaçavam as mangas, faziam a vida acontecer;

e, com tudo isso, um jeito quente de conviver,

todo mundo palpite na vida do outro dava,

nono, nona, tio, pai, mãe, todo mundo opinava,

e quem não aceitava, um coco na cabeça logo levava.

Tudo com muita alegria, tudo com muita energia,

se gostavam de uma coisa, aceitavam de coração,

ao contrário, se não servia, era só decepção,

mandavam bala, interferiam, e alguém advertia:

“esse não serve nem pra namorado da tia!”

(Em geral, era encalhada, com idade já passada,

mas havia esperança de um dia vê-la casada).

Era mais prudente a situação não enfrentar,

era muito mais sábio aquilo tudo aceitar!

A vida foi se ajeitando, o tempo foi passando,

aos brasileiros foram se misturando,

aqui e ali, certos costumes se moldando,

sem, principalmente, as origens perder,

mostrando um grande prazer no viver.
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O gosto por cantar, o gosto por comer;

e na deliciosa forma de se expressar.

Mas quer ver um italiano parar de falar:

basta dar um jeito de suas mãos amarrar!

Esse era o modo do tipo italiano se desenhar.

Isso tudo pra explicar, onde nasce o bisbilhotar!

Bisbigliare, do italiano, que quer dizer falar.

E pra melhor explicar, uma carona vou pegar,

na história aí de cima, que acabei de relatar!

Com os italianos vieram as vielas,

com casas geminadas, cheias de janelas,

e uma dona que no dolce far niente ficava,

pra o movimento da rua, da vila, espionar,

os acontecimentos da vida poder xeretear.

Assim, poder mexericar, fuxicar, cochichar,

segredar, fuçar, alcovitar, abelhudar,

e, lógico, uma boa fofoca logo espalhar.

Podemos afirmar, trouxeram com bisbilhotar,

mais que uma palavra, um jeito de se comportar!

E pra com eles injusto não ser, mais lugares tem a ver,

onde bisbilhotar pode acontecer: no cabeleireiro,

na manicure, na quitanda, na farmácia, no barbeiro,

na padaria, no açougue, no ponto de táxi, no jornaleiro.

Então é isso, vizinha na janela, cautela com ela,

bisbilhotar vai ser sopa pra ela.

bisbilhotar: falar, xeretear, futricar, 
cochichar, mexericar, fofocar legado: 
herança cultural, benfeitorias 
gastronomia: universo das comidas 
imigrar: sair de um país para outro 
hábitos: costumes, jeitos de viver 
mazelas: coisas ruins dignamente: 
honrosamente Brás e Mooca: bairros 
da zona leste de São Paulo onde chegou 
boa parte da colônia italiana mesa farta: 
sempre com muita comida reprimia: 
se segurar, não falava, guardava pra 
si dolce far niente: expressão em 
italiano: ficar numa boa, folgadamente, 
preguiçosamente exprimir: manifestar, 
falar, declarar

VOCABULÁRIO:
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Essa é uma palavra meio gaiata, engraçada,

não de se olhar pra ela e sair dando risada,

mas a sua história, seu sentido, ao se revelar,

tenho certeza, vai nos levar onde quero chegar.

Uma palavra que nasceu de um problema,

demorado de se perceber, quase um dilema.

Uma coceirinha na cabeça começa a aparecer;

coça aqui, coça ali, meio sem se perceber,

mas desconfia que alguma coisa deve ter,

pois você a cabeça toda hora a coçar,

sozinho, não vai dar conta de sacar.

É aí que sempre entra a mãe para nos salvar!

Mãe é mãe, e está sempre a nos cuidar!

Claro, contrariado, você vai deixar ela olhar,

mesmo não gostando de parar de brincar,

ainda mais só por causa de uma coceirinha;

você resiste, mas ela insiste, depressinha!

E não dá outra, tem piolho na cabeça passeando,

e no meio dos cabelos os ovinhos vai botando,

é essa a irritação que a coceira vai causando.

Mas como boa mãe, ela acaba se inquietando,

pois quer logo saber como isso foi acontecer,

e te convencer da importância de banho tomar,

a cabeça bem lavar pros cabelos não emaranhar.

Como sempre ela faz, e querendo te amolar,

aproveita pra dar bronca e poder te educar.

Você, quietinho, bravo, tem que aguentar,

e ainda vai te pedir pra na escola todos avisar,

pois mais alguém com piolho pode estar.

Um pega do outro o outro pega do um,

e é sempre assim, parece não ter fim.

De repente, tá todo mundo de cabelo em pé,

hora de aproveitar a rima, e voltar pra cafuné!

Então, a mamãe, logo de cara vai alguns tentar catar,

achando o ovinho na cabeça e com as unhas apertar,

e esse barulhinho, veja só, é o tal do cafuné!

Vem da língua banta, pelos ambudos falada,

kifune é essa apertada de unha, essa estalada,

e, como você pode ver, da África foi importada.

Mas, queria para o tratamento voltar;

pois toda mãe conhece o remédio pra usar,

e com os piolhos dar um jeito de acabar,

pra sua cabecinha parar de tanto coçar!

E, conformado, pra escola você vai voltar,

devendo anunciar que acabou de sarar.
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Agora vamos para o sentido de cafuné voltar;

descobriu-se que se a cabeça de alguém você coçar,

é um gesto gostoso, um momento carinhoso,

sempre faz bem, pois demonstra o afeto que se tem.

Como uma palavra pode tanto se modificar;

de um gesto de higiene, de um piolho se matar,

uma coisa gostosa se tornar, tanto de se receber,

como também poder em alguém se aplicar.

De uma música conhecida, dois versos vou adaptar,

pra explicar o que esse gesto pode expressar:

“...quem não gosta de samba (ou de um cafuné),

é ruim da cabeça, ou é doente do pé!“

Então, cafuné é, uma manifestação de carinho,

uma carícia, um afago, um agrado, um jeitinho,

um afeto gostoso que tanto se quer demonstrar.

E, voltando pra mamãe, basta se lembrar,

quantas e quantas vezes, na hora de dormir,

você todo tinhoso não precisava nem pedir,

ela, na sua cabeceira ao seu lado deitava,

histórias inventava, canções gostosas cantava.

E quando o soninho demorava a chegar,

com um afetuoso cafuné, continuava a lhe ninar,

desejando sempre bons sonhos pra você sonhar!

cafuné: da língua banta, kifune, estalido 
produzido pelas unhas na hora de catar 
piolho; depois virou um gesto de carinho 
piolho: inseto parasita que se aloja na 
cabeça, sugam o sangue e põem ovos 
que grudam nos cabelos com a intenção 
de procriar dilema: dúvida, problema 
inquietando: se incomodando estalada: 
ruído mais claro, mais aberto ambudos: 
povo africano que vive em Angola 
tinhoso: cheio de manha

VOCABULÁRIO:
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Tai uma palavra que nasceu atrapalhada;

olhando bem, tem cara de engraçada,

e, nos seres humanos, foi inspirada;

pois diz o ditado “de médico e de louco”,

não tem jeito, “todo mundo tem um pouco!”

Tem gente que possui veia pro humor,

de tudo faz graça, seja qual assunto for;

acostumado a não levar a vida muito a sério,

ainda que role um conflito, um impropério,

e, cá entre nós, acho que ele tem toda razão,

nunca irá ter doença no relaxado coração!

Além da vida se tornar mais divertida,

fica mais leve, boa, legal pra ser curtida.

Em geral, é gente que aprendeu a treinar

a sabedoria, no jeito da vida encarar;

tem hora pra trabalhar, hora pra pensar,

hora pra descansar, hora pra brincar.

Sabe como sacar o que merece preocupar;

não perde tempo com besteira, com asneira,

leva tudo na maciota, da melhor maneira,

se precisar, desencana, ri, planta bananeira,

dando importância ao que merece relevância,

só o que a responsabilidade exige, merece ter,

no mais vai pra conta do “é preciso saber viver”.

Estou tentando, com isso, debiloide explicar;

seu primeiro sentido é pejorativo, pra variar,

qualifica as pessoas de forma meio cruel;

quando fazem coisas malucas, como um pinel.

Pode soar meio estranho, meio desrespeitoso,

às vezes, quer ser dono da verdade, presunçoso,

ou, como costumam dizer uns amigos meus,

“tome cuidado, pra não virar Professor de Deus”“

Mas vamos debiloide, sua origem buscar:

do latim, debilis, inválido, fraco, estropiado,

enfraquecido, frouxo, entregue, desanimado,

é o sentido original, o mais encontrado.

Oide, do grego, eidos, elemento de composição,

forma, aspecto, aparência, ar de, um jeitão!

Por exemplo, forma de trapézio, trapezoide;

a forma da Terra, redonda, achatada, um geoide.

Mas, debiloide ganhou um sentido figurado,

seria alguém meio prejudicado, meio tapado,

virou doido, maluco, louco, burro, zuretado,

besta, lerdo, sonso, lorpa, imbecil, sem ação,

obtuso, idiota, travado, abilolado, paradão,

enfim, um cara, hoje, sem senso de noção!
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Mas debiloide também serve de inspiração,

pra personagens, nos programas de televisão;

atores que se esmeram, sem se censurar,

sempre dão certo, basta o público aprovar.

Pânico na tevê apresenta cenas inusitadas,

no CQC, quadros pra pessoas meio abiloladas.

Na série Os Normais, o nome já logo diz,

e nenhum dos personagens isso contradiz.

No Casseta & Planeta, era só azaração,

nos Trapalhões nem preciso falar não,

na Escolinha do Chico Anísio, havia uma exceção,

apenas o Professor Raimundo tentava se esforçar,

diante de tanto debiloide pra não se contaminar.

Na Praça é Nossa, só debiloide costuma frequentar,

e no banco do Carlos Alberto faz o povo gargalhar!

Chaves, Zorra Total, Ronald Golias e suas folias;

enfim, só na memória buscar e de debiloides se lembrar.

Alguns programas que gostam de exagerar,

passam do limite, o mau gosto passa a imperar.

E a personagem Magda? Esse era de rachar,

falava tanta besteira, rainha da asneira,

que pra debiloide é a melhor pra ilustrar.

Repetia frases feitas, distorcendo a original,

nem se tocava, mas pra gente, soava bem legal:

“alimentar, meu caro Watson!”, ao Sherlock imitar,

ou num diálogo com a empregada desacordada:

“Edileuza, você está morta? Se morreu pode contar!”

Pra encerrar, mais uma pra Magda homenagear:

“o pior cego é o que não quer andar!”

debiloide: do latim, debiilis, débil e 
eidos, do grego, forma, aspecto, que 
virou, maluco, abilolado, louco, zureta 
ditado: frases populares com intenções 
filosóficas ter veia para: ter talento, ter 
uma queda para impropério: xingação, 
confusão, ofensa é preciso saber viver: 
parte da letra de uma música popular 
brasileira pejorativo: depreciativo 
pinel: louco presunçoso: pretensioso, 
orgulhoso, arrogante censurar: vetar, 
impedir inusitada: inédita, inesperada 
exacerbar: exagerar, ultrapassar o limite

VOCABULÁRIO:
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Esdrúxula merece especial apresentação,

foi olhando pra ela que me veio a inspiração,

comecei a pensar e um dicionário elaborar;

só palavras engraçadas deveriam nele constar.

Então, fui trabalhando, pesquisando, ajustando,

até descobrir um jeito dos poemas construir;

fui me surpreendendo com o que foi acontecendo,

tem palavras que são realmente engraçadas,

perfeitas, entre o escrever e o que querem dizer,

aí entra teoria do significado e o significante,

descobre-se como a língua pode ser interessante.

Esdrúxula é palavra exemplar, bastou pesquisar,

e percebi que o projeto poderia enfrentar.

Só que outras palavras passaram a me desafiar,

não eram engraçadas, mas mereciam um estudar.

Pareciam mais estranhas, mereciam ser registradas;

em seguida, surgiram as curiosas, aí deu a completada.

Resolvi que elas num dicionário poderiam conviver,

não teve jeito, pensei, topei, e ele não parou de crescer.

Então, com um subtítulo pensei em completar:

algumas estranhas e outras curiosas, resolvi utilizar.

Isto posto, esdrúxula, lá fui eu pesquisar,

e sua etimologia buscar pra aqui registrar:

do italiano, sdrucciolo, esdrúxula, igual,

palavra proparoxítona quer indicar. Legal.

Esdrúxula, tem outro significado, cabe esclarecer,

pois alguém pode duvidar e atenção não prestar,

e só pro sinônimo olhar e um detalhe não perceber,

todas têm a letra xis, nas palavras que vou escrever,

como se fosse obrigado pra mesma família pertencer:

extravagante, excêntrica, complexa, exótica, sem nexo.

E tem sinônimo que mesmo na grafia não tendo xis,

mas que com esse se escreve, soa xis quando se diz:

espantosa, esquisita, escrota. (pra a barra forçar

estique o esse, é só imitar o carioca no falar).

Mas, citando sinônimos normais temos ainda mais:

ordinária, absurda, grosseira, fora de padrão.

Outra coisa bem legal, que fica mais na área musical:

esdrúxula, versos de uma poesia, também pode ser,

mas com um detalhe que devo e tenho que esclarecer;

cada verso com uma palavra proparoxítona deve terminar,

o que faz do poeta, do compositor, seu cabelo arrepiar.

Isso explicado, um poeta/músico quero homenagear:

o nosso Chico Buarque que abusou da inspiração,

nos deu uma linda canção de nome Construção.

Toda letra segue esse veio, essa recomendação,

a métrica proparoxítona ele passou a respeitar,

na hora do verso compor, na hora de cantar.
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Alguns versos dessa beleza vou aqui reproduzir,

além de divulgar, espero na nossa cabeça imprimir:

“beijou sua mulher como se fosse a última,

e cada filho seu como se fosse único,

e atravessou a rua com seu passo tímido.”

“ Subiu a construção como se fosse máquina,

ergueu no patamar quatro paredes sólidas,

tijolo com tijolo num desenho mágico,

seus olhos embotados de cimento e lágrima,

sentou pra descansar como se fosse sábado...”

Claro ela continua, vale a pena pesquisar,

perceber quanto talento no compor e no cantar.

Entre outras coisas, esdrúxula mostrou qualidade,

ela muito nos surpreendeu, por sua versatilidade,

e, neste sentido, o compositor, com muita habilidade,

valorizou e registrou, explorando bem a musicalidade.

Pesquisando, agora sou eu que vou poetizar,

alguns versos vou aqui compor, esdruxular:

vou reanimar o ânimo e reabitar o hábito;

reanalisar a análise; recalcular o cálculo;

criticar a crítica, duvidar na dúvida;

redigitar o dígito, trafegar no tráfego;

praticar na prática e publicar pro público.

Pra terminar, vale registrar o quão longe fui parar,

ao esdrúxula começar, não poderia nunca imaginar!

esdrúxula: versos que terminam com 
palavras proparoxítonas; pessoa esquisita, 
extravagante; coisa ordinária, fora do 
padrão carioca: gentílico pras pessoas que 
nascem no Rio de Janeiro proparoxítona: 
palavras com acento tônico na 
antepenúltima sílaba. extravagante: 
exagerada excêntrica: muito louca, 
imprevisível, exótica, extravagante nexo: 
sentido, explicação grafia: escrita, modo 
de escrever Chico Buarque: compositor 
brasileiro de MPB embotados: 
enfraquecidos versatilidade: capacidade 
de realizar várias coisas, em diversas áreas 
habilidade: capacidade, jeito, facilidade 
em certos assuntos

VOCABULÁRIO:



ForrobodóForrobodó

LETRA F 
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Forrobodó, essa é uma palavra divertida!
Pra lá de engraçada, vale a pena ser curtida,
só de em voz alta, seguidas vezes ler e reler,
uma ideia dá pra ter, mesmo sem o sentido saber.

De cara, já é meio rara, pois 4 ós ela tem,
sem precisar de qualquer outra vogal,
o que a torna, assim, jeitosa, especial.
Outra palavra vale lembrar, serve pra ajudar,
pois forrobodó, seria complicada de rimar,
tá lá na letra b, é a prima-irmã, é só voltar:
borogodó, siamesa da nossa forrobodó!

Cada ó tem seu lugar, pra palavra se formar,
os 3 primeiros tem o mesmo pronunciar,
com alegria, empurram ao último a importância,
que recebe um acento e ganha relevância;
ao se destacar, faz a palavra pra cima terminar.

Aliás, outra coisa que dá pra ressaltar, brincar,
é que com ela até rima interna dá pra explorar:
se em duas palavras a gente separar: forró + bodó!
(Isso não existe, é apenas uma observação,
garante a forrobodó uma gostosa diversão).

Pra provar que forrobodó é divertida
no seu primeiro significado dê uma sentida:
no nordeste, é pra quem gosta de dançar,
e por lá, olhe que expressões foram cultivar:

arrasta-pé, rala-bucho, bate-coxa, arear a fivela,
esfrega-esfrega, bate-pé, serra-osso, bate-chinela,
festança, surungo, bruega, sumpes, assustado,
subacada, suvacada, sorongo, pipiral, arrastado,
biqueiro, gafieira, baileco, encantado.

Depois, como esses bailes acabavam em confusão,
pintou um sentido figurado pra explicar a situação:
tumulto, balbúrdia, refrega, anarquia, confusão,
orgia, bacanal, bochincho, escuruncho, rebordosa,
deus-nos-acuda, chinfrim, fuzuê, rififi, bololô,
algazarra, samangada, zorra, sururu, chororô.

Bom, mesmo pra quem não gosta de dançar,
acho que uma ideia sobre forrobodó deu pra dar,
mas, do que agora vou tratar, simples não vai ser,
como no final dos assuntos você mesmo irá ver.

O primeiro, meio folclórico, de Pernambuco vem,
quando os ingleses instalavam a linha do trem,
e na hora da folga não tinham muito o que fazer,
então, deram um jeito pra inglesada entreter.

Começaram a convidá-los pra bailes frequentar,
e entre eles tinham uma frase pra se comunicar:
e “for all body”, entre eles, era o correto se falar,
assim se convenciam, se arriscavam ir bailar.
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Agora, não dava pra imaginar o que aconteceria;
o povo do local, achando que aos ingleses agradaria,
resolveu a expressão adotar. Então eles não paravam de falar:
“for all body”, não deu outra, de tanto se repetir,
virou forrobodó e todo mundo continuou a se divertir.

Tem uma outra versão parecida, quase igual,
só muda de local, aconteceu em Natal,
durante a Segunda Guerra Mundial.
Ao invés dos fregueses serem os ingleses,
eram os soldados americanos da base militar,
queriam se divertir e foram convidados a dançar.

Inventaram para eles, bailes de música popular,
xote, coco, baião, que mal sabiam um passo dar,
os locais os tiravam pra dançar, bastava o pé arrastar,
e o corpo um pouco mexer, daí vem a confusão:
“for all body”, por repetição, virou a mesma expressão.
Começaram a pista frequentar, e na pressa de falar,
desse quiprocó nasceu forrobodó! Duvideodó?

Agora, há uma versão mais oficial, mais literal,
que consta no Houaiss e é difícil de explicar,
mas pra simplificar uma dica eu vou dar:
do francês, faus bourdon, que fô bordô se pronuncia,
e ao zumbido do zangão, o macho da abelha, se referia;
por repetição, fô bordô, o mesmo forrobodó se tornaria,
e o mesmo significado, de algum jeito, se assumiria!
Muitas versões pra uma palavra só: viva forrobodó!

forrobodó: baile, arrasta-pé, festança; 
tumulto, confusão, balbúrdia. Forrobodó 
também sofreu apócope e pode virar 
forró, mantendo o significado siamesa: 
tipo de gato do Sião; aqui, no sentido 
figurado, muito parecidas flutuação: sobe 
e desce cultivada: inventada, curtida, 
trabalhada folclórica: no sentido figurado 
meio engraçada, curiosa for all body: 
pra todo tipo de corpo, de físico, pra 
qualquer um xote, coco, baião: gêneros 
de músicas criadas no nordeste brasileiro 
com a sanfona como instrumento principal 
duvideodó: expressão para brincar com 
quem não crê em nada assumiria: tomaria 
posse, se converteria, aceitaria, acataria

VOCABULÁRIO:



GafieiraGafieira

LETRA G 
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Nem acho a palavra assim tão engraçada,

mas a história dela merece ser narrada,

onde a música cantada é muito variada,

principalmente, aqui, neste nosso país,

e podemos começar pelo samba de raiz.

Samba-canção, bolero, valsa, balada,

xote, baião, frevo, bossa nova, rock,

sertanejo, rap, funk, pagode, pop,

e, se bobear, dá uma bela misturada,

e vai tudo acabar, numa bela batucada!

Existem as músicas mais regionais,

por influência dos povos ancestrais;

a maioria imigrantes, que para cá vieram,

novas melodias também trouxeram,

e suas curiosas tradições mantiveram.

Mas essa história pra outra ocasião vai ficar,

porque é a gafieira que vai nos interessar!

Vamos lá, mostrar o que acabei de pesquisar:

Rio de Janeiro era nossa antiga capital,

(depois, em 1960, construíram Brasília

e fomos para o planalto central),

No Rio, tudo acontecia, era nosso centro cultural,

a moda se ditava, nos salões tudo se apresentava,

e, claro, a sociedade mais culta tudo ditava.

Naquela época, cansados dos portugueses,

começamos a buscar a influência dos franceses,

Paris era o centro dos acontecimentos,

e de lá se copiavam os grandes movimentos.

Aí, os bailes de gala aparecem, crescem,

mas nem todos bom dançarinos são,

e os vexames correm soltos no salão.

Os homens não sabiam os passos não,

e as damas mal sabiam levar, na hora de dançar,

forçando muitas vezes o delicado calcanhar,

pois tinham que forçar o pé no jeito de pisar.

Faceiras, curtiam muito as domingueiras,

mas as mulheres começaram a se desapontar,

era um só atravessar o andamento, do ritmo sair;

as damas mal bailavam, correndo o risco de cair;

era um tal rapapé que terminavam num pisar do pé!

Aí começa a surgir então, uma inevitável decepção,

e, se espelhando na elegante etiqueta francesa,

a luz da gaffe, não tem jeito, passa a ficar acesa,

bastava uma errada, logo se comentava,

e a mulherada, o tal bailarino evitava, ignorava,

olhando pra ele, o recusando com desdém,

rapidamente se sabia, que não dançava bem.
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Então, gaffe surge como erro, inabilidade,

e, os homens, sem jeito, envergonhados,

se juntavam, um ao lado do outro, calados,

formando uma grande fieira, meio amuados.

Pra palavra se formar bastava um passo se dar;

deu pra sacar? Gaffe+ fieira, era só se juntar.

Deu no que deu e o baile, apelido ganhou,

e a partir daí, em gafieira o sarau se transformou.

De lá pra cá a vida andou e em muito se mudou,

os homens se esforçaram, aprenderam a dançar,

os ritmos a variar, o samba a coreografar,

e de gafieira resolveram assim oficializar.

Isso foi eternizado numa canção popular,

um samba-de-breque, bem humorado,

por Moreira da Silva interpretado,

Pistom de Gafieira, um samba bem floreado,

que poucos homens dão conta do riscado.

“Na gafieira segue o baile calmamente,

com muita gente dando volta no salão,

tudo vai bem, mas eis porém que de repente,

um pé subiu e alguém de cara foi ao chão....”

Curiosa, gafieira, a palavra e sua evolução,

um galicismo, que mal atravessou o salão,

dá volta por cima, vira uma consagração.

Pra encerrar, gafieira pode ser, nome de lugar,

arrasta-pé, jeito de dançar, baile popular;

se fosse você uma gafieira curtiria enfrentar!

gafieira: nome de um lugar e de um 
tipo de samba mais floreado ancestrais: 
antepassados baile de gala: baile chique 
que só a alta sociedade frequentava 
faceiras: adjetivo da época, pra se 
referir a mulheres irônicas, críticas 
domingueiras: tardes de domingo onde 
aconteciam os bailes para os mais jovens 
rapapé: no sentido figurado quer dizer 
confusão sarau: festa, domingueira, 
matinê eternizado: entrado na história, 
para sempre samba-de-breque: samba 
mais sincopado, quando ocorre uma 
parada proposital, às vezes pra permitir 
um comentário, aí volta ao normal. 
samba floreado: música cheia de 
floreios, jingas riscado: tarefa mais difícil 
pé-de-valsa: grande dançarino, flutua no 
salão galicismo: palavras aportuguesadas 
com origem na Gália, antiga França

VOCABULÁRIO:



HirsutoHirsuto

LETRA H 
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Depois de palavras engraçadas anotar,

mudei o foco, abusei, e outras fui buscar,

pois poderia meu trabalho ampliar,

e estranhas e curiosas acrescentar,

o que me obrigou a mudar o olhar,

mais atento ficar quando fosse pesquisar.

Não esperava certas palavras encontrar,

você lembra de uma delas e começa a buscar,

sua origem, etimologia, até sentido figurado,

e, do nada, surge um vocábulo inesperado.

Vem como sinônimo, antônimo, uma citação;

uma palavra correlata ou mesmo uma exceção.

O jeito é anotar, pra depois nela trabalhar,

e ver se vale a pena, neste dicionário figurar.

E meio sem querer, estava eu na letra agá,

procurava outras palavras para acrescentar.

Pelo Houaiss, o dicionário, o dedo eu corria,

com hirsuto dei de cara, nem imaginaria,

mas achei interessante, meio perturbante;

logo anotei, depois de algum tempo, nela voltei,

e, hoje, aqui, como estranha eu classifiquei!

À minha cabeça veio uma primeira imagem,

como se o tempo me levasse a uma viagem,

lembrei do meu avô, pai da mãe, o Belarmino,

que eu não gostava de beijar, quando era menino.

Era o jeito da bênção pedir quando o encontrava:

- Bença, vô, era assim que se cumprimentava,

e o rosto ou a mão dele a gente beijava.

Acontece que ele tinha uma barba muito dura,

era meio verde, que deixava a pela meio escura,

mesmo depois de barbear, preferia a mão beijar,

ele oferecia o rosto, eu pedia pra trocar.

Era cascudo, como todo bom português,

sempre teve bar e era meio duro com freguês,

ao contrário da Vó Maria, que era uma simpatia,

a barra segurava, quando a coisa desandava.

Você deve estar pensando porque isso estou contando,

é que o sentido de hirsuto, aqui, já vou revelando.

Calma, em seguida de outro personagem fui lembrar,

que vai ajudar o sentido de hirsuto explicar.

e no final, espero, você comigo vai concordar,

os dois casos têm a ver, ajudam o sentido revelar.

Estou falando do nosso amigo Cebolinha,

aquele que tem a cabeça redondinha,

que troca o R pelo L, melhor amigo do Cascão,

e que tem um cabelo muito bom pra esta ocasião.
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Mas aí eu dancei, pois na internet eu entrei,

e “Turma da Mônica” no google coloquei;

e quando a página abriu, uma dúvida surgiu,

quantos cabelos ele tem, 4 ou 5 fios?

Mas isso deixo pra você resolver,

porque o que interessa é o jeito dele ser,

um cabelo espetado, duro, grosso, eriçado,

espesso, rígido, cerdoso, arrepiado.

O cabelo do Cebolinha é bom para ilustrar,

o sentido de hirsuto, mais fácil de explicar.

Mas outra pergunta aqui quero deixar:

- será que foi um susto que levou

e o deixou com o cabelo em pé?

Ou o Cebolinha, sempre assim o penteou

porque não gosta de boné?

E só para confirmar, hirsuto vale pra cabelo,

e também pra quem na barba tem muito pelo,

daí do vô Belarmino, mesmo barbeado fui lembrar,

e junto com o Cebolinha resolvi homenagear!

Mas hirsuto também tem um sentido figurado,

como pessoa áspera, rude, bronca, pode ser usado.

Faltou apenas dizer que hirsuto do latim vem,

hirsutus, cabelo arrepiado, eriçado, ouriçado.

Aliás, é bom também o ouriço ser lembrado,

o bichinho se enrola, fica com o pelo todo armado,

quando pelo inimigo se sente ameaçado!

Afago no Cebolinha, beijo no meu avô, ouriço atacado,

bastou passar a mão, sairá, no mínimo, ralado!

hirsuto: do latim, hirsutus - pelo 
arrepiado, cabelo eriçado correlata: 
parecida, que as vezes usa o mesmo 
radical exceção: que não segue a regra, 
muito comum na língua portuguesa 
perturbante: incomodante debruçar: 
modo figurado de expressar que vai 
se interessar, pesquisar bênção: gesto 
respeitoso que os mais novos dirigiam aos 
parentes mais velhos a barra segurava: 
expressão em gíria, que significa ajudar a 
controlar o ânimo, evitar uma discussão, 
colocar panos quentes desandava: perdia 
o controle

VOCABULÁRIO:



InzoneiroInzoneiro

LETRA I 
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Essa é uma palavra pra ser resgatada,

mesmo estranha, deve ser homenageada,

porque faz parte de uma grande letra,

melhor, de uma música muito porreta.

De um autor brasileiro já falecido,

que se tornou ainda mais conhecido,

quando Aquarela do Brasil criou,

e o país todo cantou e se encantou.

Um hino, que, vire e mexe, alguém volta a gravar,

pois o Brasil brasileiro é seu enaltecer, seu cantar.

Nosso autor, das rádios cariocas também foi locutor,

e o futebol fluminense, toda rodada transmitia.

Também programa ao vivo, de calouros, dirigia,

e, nas horas vagas, achava tempo pra compor;

só não sei dizer se chegou a ser cantor.

Por tudo isso, nosso herói, Ari Barroso,

com Aquarela do Brasil, ficou muito famoso.

Não esqueci, é de inzoneiro que devo falar,

é que na letra de Aquarela ela foi parar,

e agora, um pouco de história vou contar,

para a importância dessa música revelar.

Estamos no meio da Segunda Grande Guerra,

os Estados Unidos querem do Brasil uma decisão,

escolher qual dos lados os brasileiros apoiarão,

se do Eixo, composto por Itália e Alemanha,

ou dos Aliados, liderados pela Grã-Bretanha.

Os americanos queriam fazer uma base em Natal,

para isso precisavam de um ok da capital federal.

No Rio de Janeiro, o presidente Vargas não decidia,

até que a Disney uma encomenda nos EUA recebia,

o governo americano o apoio do Brasil queria;

pediram uma animação com um tipo brasileiro.

Assim, nascia Zé Carioca, um belo tipo faceiro.

O papagaio agradava o governo e um povo inteiro.

Se no youtube procurar, o desenho irá encontrar,

o Pato Donald passa o Zé Carioca a apresentar,

e a música Aquarela do Brasil de fundo a tocar;

tudo muito especial, nas cores de um país tropical!

Não deu outra, Getúlio aos Aliados aderiu,

e assim a base militar por aqui então surgiu,

no Rio Grande do Norte, Natal, a sua capital.

O ano era 1942, sempre bom registrar,

pois se alguém quiser essa época estudar.
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Logo na introdução, inzoneiro aparece,

e nosso país a letra todo o tempo enaltece,

nascendo dessa música o samba-exaltação,

neste caso, elogiando o Brasil como nação!

“Brasil, meu Brasil brasileiro,

meu mulato inzoneiro,

vou cantar-te nos meus versos...!

Chamou o país de mulato, repare a construção,

e da mistura de raças, fez uma clara exaltação,

pois aqui acontecia uma forte miscigenação,

fazendo do tipo mulato um brasileiro nato.

Tinhoso, manhoso, meio malandro, meio safo,

meio ingênuo, mas enganador, enredador;

meio golpista, meio espertalhão, meio enrolador;

mas, vamos dizer, um tipo sem lá muita maldade,

dava uns nós pelas ruas, por pura necessidade.

Mas inzoneiro, curiosamente, vem de enzonar,

que por sua vez, a origem é de onzenar,

e, atenção, pode reparar que o O do começo E virou,

e depois I. Na segunda sílaba o E, O se tornou,

e aí fechou: inzoneiro, por fim, assim ficou.

Até parece a mesma história da miscigenação,

essa mistura que hoje compõe o nosso povão.

Mas é bom lembrar que quer dizer onzenar:

mexericar, bisbilhotar, fofocar, fuxicar, intrigar.

No dicionário inzoneiro é um brasileirismo,

ou seja, uma palavra aqui criada e divulgada.

Na letra, três palavras passaram a cantar,

sem ninguém saber que sentido dar::

merencória, trigueiro e o nosso inzoneiro!

Coisas de um compositor que a canção criou,

com a certeza de que o seu, o nosso pais, exaltou!

inzoneiro: é um brasileirismo; manhoso, 
tinhoso, malandro resgatada: recuperada 
Aquarela do Brasil: música de Ary 
Barroso, de 1939, que enaltece as 
coisas do país. Inaugura o gênero samba- 
-exaltação Eixo: nome dado à Alemanha, 
Itália, depois entrou o Japão Aliados: 
Grã-Bretanha, França, Rússia, Estados 
Unidos enaltece: elogia miscigenação: 
mistura entre os povos: portugueses, 
índios, negros, italianos, espanhóis, 
alemães exaltação: elogios acentuados 
nato: natural do lugar merencória: triste, 
melancólica (... a merencória luz da lua...) 
trigueiro: amulatado, faceiro (... Brasil 
lindo e trigueiro)

VOCABULÁRIO:



JoçaJoça
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Essa palavra exige um certo cuidado,

parece desimportante pelo seu significado.

Mas o relevante é saber de onde ela vem,

porque muita dignidade, sinto, ela não tem,

e pra escrever sobre ela tive que pensar bem.

Num dicionário pode não ser o melhor lugar,

pois à molecada merece mais atenção dispensar.

Não posso nem devo correr o risco de derrapar;

achando que estou ajudando a estudar, a educar;

e, no fim, uma palavra inadequada apresentar.

Antes, vamos pra ela dar uma olhada,

e na sua escrita, uma boa reparada.

Parece despretensiosa na sua apresentação,

utilizando letras sem muita expressão:

jota e cedilha nas palavras pouco aparecem

e delas os lexicógrafos sempre esquecem;

na estante das letras quietinhas permanecem.

Até uma palavra resolverem delas lançar mão.

Juntas, quase impossível uma outra aparição,

basta no dicionário uma percorrida dar

e ver que essa utilização é difícil de encontrar.

Mas a palavra joça é de origem portuguesa,

de duas regiões bem diferentes, com certeza.

Surpreendentemente, meio difícil de explicar,

pois, curiosamente, não estão no mesmo lugar;

uma, na região do Minhoto, bem ao norte,

e outra, bem ao sul, no Alentejo, de maior porte.

A história de Portugal, difícil se justificar,

o porquê uma palavra teve que migrar,

teve que viajar, sair de um e ir a outro lugar,

embora mantendo o mesmo significar.

Muito possível pela proximidade do mar,

que banha boa parte de cada lugar.

Não sei bem não, mas joça pode ser:

- uma coisa de difícil compreensão;

como essa dúvida sobre cada região.

Mas falar da sua origem fico envergonhado;

eu me sinto, digamos, um pouco encabulado

e peço licença pra em nome de joça explicar:

- excremento, bosta, é a fonte do seu inspirar.

(falei inspirar, não no sentido de o ar puxar, respirar,

porque de algum cheiro ruim você vai se lembrar;

falei no sentido de inspiração, na hora de criar).
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Tudo isso pra dizer que o tempo passou,

joça para o Brasil emigrou, outro sentido ganhou:

saiu do banheiro, veio pra sala de estar,

e todo mundo poder usar quando dela precisar,

sem se envergonhar e desconforto evitar.

No nosso país, um sentido figurado ganhou

e seu universo de sinônimos muito se ampliou:

coisa ruim, sem capricho, coisa malfeita, um troço,

coisa ordinária, um treco, um traste, um destroço,

um bagulho, uma droga, algo sem utilidade.

Um badulaque, uma bagatela, uma banalidade,

geringonça, uma bobagem, coisa sem qualidade,

porcaria, uma bagaça, uma engenhoca, uma ninharia,

carro velho, e até carroça pode vir a ser uma joça.

Um adjetivo que pra qualquer coisa dá pra usar,

se seu time tá ruim, tá uma joça, até ele melhorar,

o pobre trabalho escolar, de joça a fessora vai chamar.

Se na primeira vez ao brincar e o brinquedo quebrar,

pode contar, de uma joça alguém vai batizar.

Se na hora do jogo um passe você errar,

foi a joça da bola! Tá murcha! Você pode argumentar.

Se a mamãe der a bronca porque não atende o celular,

foi a joça da bateria que não colocou pra carregar.

Se não deu tempo de toda lição terminar,

foi a joça do computador que cismou de emperrar.

Se ao brincar com seu cachorro o vaso quebrar,

foi a joça do tapete que o Rex pisou e nele derrapou!

Mas uma joça pode até ser recuperada, trabalhada:

uma pedra bem lavada, lustrada, bem desenhada,

bem lapidada, como joia pode ser usada;

e a palavra joça terá que ser valorizada!

joça: coisa ordinária, mal feita, algo 
que não funciona bem; pedra lavada 
dignidade: honra, importância, relevância 
inadequada: inoportuna, impertinente 
despretensiosa: sem pretensão, sem 
vontade lexicógrafos: que praticam 
a lexicografia, o estudo das palavras 
migrou: quando dentro da mesma 
região se mudou excremento: fezes, 
merda emigrou: mudou de um local para 
outro argumentar: apresentar ideias 
na conversa lapidada: trabalhada com 
instrumentos adequados

VOCABULÁRIO:
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Como você pôde ler na letra K

tem poucas palavras pra com ela começar;

então, o jeito, foram alternativas eu buscar:

marcas, produtos, invenções, fui pesquisar,

para o dicionário poder, claro, completar

e as suas histórias aqui contar e registrar,

e até acho que você vai se interessar.

Mas falar da Kibon pode nos ajudar

a outra história curiosa agora relatar;

pois, sem ela, a empresa não iria existir,

e nem eu teria como aqui prosseguir.

Falo do sorvete, que você vai concordar,

que só de nele pensar, a boca começa aguar.

E, aqui, um desafio eu vou lançar,

queria ver se você pode me ajudar,

a se um ser humano pode me indicar

que, imagine, de sorvete diz não gostar!

Pode até um ou outro sabor não apreciar,

mas duvido que um bom sorvete irá rejeitar.

Vamos à história: na China, para agradar a realeza,

criaram um concurso para melhorar a sobremesa.

Foi um tal de receita nova experimentar,

novos ingredientes se puseram a combinar.

E vejam até onde os concorrentes foram chegar!

Um pouco de neve, suco de fruta, uma colher de mel.

Servida gelada, os reis saborearam e viram o céu.

De tanto que adoraram, mais encomendaram,

outras frutas utilizaram e experimentaram.

Diante de tamanha e entusiástica aprovação,

estava nascendo uma gostosa invenção.

Agora, porque o nome sorvete foi escolhido,

precisamos de um exercício de origem praticar,

pois pra se poder apreciar, tinha que ser sorvido.

Então já que essa dica foi dada, vamos explicar:

sorbere, do latim, sorver, ficou fácil adaptar.

(E, só pra registrar, essa China é danada,

doida pra inventar, vem de lá a pizza,

o sorvete e a deliciosa macarronada).

Aproveitando a China, outra história vou contar;

lá uma filial americana, sorvete vivia a fabricar.

Com a chegada da Segunda Grande Guerra Mundial,

a indústria buscou alternativa, em outro país tropical,

pois variação de frutas para o negócio era fundamental.

descobriram o Brasil, imitaram o Pedro Álvares Cabral.
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Em 1941 a cidade Rio de Janeiro, era do país a capital,

e uma fábrica por aqui resolveram construir.

Começaram a estudar uma marca forte pra usar,

tiveram uma ideia genial, uma palavra bem legal,

ao ser usada, a qualidade do sorvete expressava:

KIBON, fácil de falar, de guardar, de visualizar,

e o nosso K o logotipo passou a representar!

Com pouca nuvem no céu e o sol sempre a brilhar,

foi fácil se inspirar e amarelo e azul resolveram adotar;

um jeito de todo mundo agradar, numa boa sacada,

pois são duas cores em nossa bandeira estampadas.

Naquela época os refrigeradores não existiam

no calor do Rio, os sorvetes facilmente derretiam,

aí, 50 carrinhos térmicos nas ruas passaram a rodar

e o Chica-bon e o Eski-bon, todos puderam experimentar.

Olhe que ideia, até onde eles conseguiram chegar:

um aviãozinho, pelas praias, vivia a sobrevoar,

e pequenos para-quedas-picolés passaram a soltar.

e a galera, o sorvete, de graça, puderam então saborear.

Dá pra dizer que se encheram de vender.

Além do chocolate, coco, caju, abacaxi,

frutas fáceis de serem encontradas por aqui.

Vieram morango, goiaba, manga, limão,

baunilha, framboesa, flocos, creme, mamão.

Uns agradaram mais, e, lógico, outros não!

Inventaram o palito premiado, tijolo, casquinha,

brigadeiro, até patrocinaram programa de televisão,

criaram pra criançada a Grande Gincana Kibon!

Teria mais pra contar, mas aqui não é o melhor lugar,

apenas queria a letra K e o sorvete poder prestigiar.

Kibon: marca de fantasia escolhida pra 
batizar a fábrica de sorvetes arrecadar: 
ganhar, auferir realeza: reis, rainhas, 
príncipes, princesas viram o céu: expressão 
que indica exagero, gostar demais sorvido: 
sugado, chupado logotipo: marca, desenho 
que represente a fábrica, a atividade país 
tropical: localizado em parte entre os 
trópicos e suas características Grande 
Gincana Kibon: programa de TV, de 
auditório, onde as crianças eram as atrações, 
cantavam, dançavam, recebiam notas e 
ganhavam de um anãozinho um picolé, que 
ele tirava do famoso carrinho amarelinho 
prestigiar: enaltecer, apoiar, destacar

VOCABULÁRIO:
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Loquaz não é uma palavra engraçada,

mas, achei que mereceria uma olhada,

dar uma pesquisada, ver o que encontraria,

e se ela no nosso dicionário estar deveria.

Assim em estranha e curiosa se enquadraria.

Ao pesquisar, me convenci, eis aqui: loquaz!

Muita coisa sobre ela de encontrar fui capaz.

Posso dizer que foi uma surpresa agradável,

porque apareceu detalhe até então improvável,

então, depois de sua origem descobrir,

achei um caminho que comecei a perseguir.

Loquaz é mais um adjetivo comum de dois,

ou seja, masculino e feminino, ora pois;

do latim, loquax, loquaz, grande orador(a),

conversador, tagarela, exímio falador(a),

palavroso, verborrágico, proseador(a),

expressivo, eloquente, fluente, convincente.

Até aí tudo bem, cumpri o meu dever,

e o que num dicionário tem que ter.

Mas para poder continuar, achei pertinaz,

e quis aproveitar o que está ligado a loquaz.

A importância de boas ideias se expressar,

mais verbos e substantivos se utilizar,

evitando adjetivos cansados, meio esvaziados,

conjunções adversativas, locuções explicativas,

(mas, ou seja, veja bem) como ter que explicar

o que acabou de falar, sem o assunto dominar.

É o tal do enrolador, enganando todo mundo,

como na Escolinha do Professor Raimundo,

que aqui venero, com o famoso Rolando Lero.

Bom parar de papaguear e pra loquaz voltar.

Mas acho que aqui cabe uma observação:

temos 2 ouvidos, uma boca e uma intenção:

ouvir mais, falar menos, essa é a recomendação.

Vamos entrar num loquaz mais mordaz,

como dito popular, como força de expressão;

e só com a palavra boca, gerou tanta locução:

boca maldita, pra quem sempre nada legal está

boca santa, o precavido, pronto se nada certo dará,

boca de ouro, o que o prognóstico sempre acertará,

boca nervosa, senta à mesa e nada sobrará.

Da boca pra fora, que pensa e sente uma coisa,

introvertido, e nunca, ninguém jamais saberá;

abrir a boca, inconveniente, falar o que não deveria,

quando o calar, sem dúvida, melhor seria,

botar a boca no mundo, gritar, esbravejar.
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Botar a boca no trombone, ato de denunciar,

bater boca, que gosta de discutir, de brigar,

mosquito não entra em boca fechada, já vem explicada,

coceira na língua: que um segredo jamais guardará,

falar como uma matraca, ninguém interromperá.

Falar no vazio, falar pra quem nem aí está,

bom de bico, um embromador, mas sedutor,

bico calado, quieto, sempre um bom observador,

desafiar o rosário, gosta mesmo é de lamuriar,

fechar a tramela, gente que não para de falar.

Bate papo, sempre agradável, bom de experimentar,

puxar conversa, boa pra em fila de espera praticar,

tomar a palavra, essa aparece em grandes discussões,

boa, quando a conversa envolve figurões.

Dizer umas verdades, ser franco, claro com alguém

que às vezes, não está se comportando bem.

Dar com a língua nos dentes, é o delator, o traidor,

não ter papas na língua, quem fala de tudo,

o tempo todo e deixa o outro meio mudo.

Língua solta, nunca sabe a hora de parar,

correndo risco de segredo não guardar,

colocar palavras na boca do outro, foi o outro que falou,

mesmo que o outro naquele assunto nunca tocou;

conversa pra boi dormir, beira a mentira, a enganação,

fala num tom baixo, com jeito de enrolação.

Pra encerrar, uma história vou contar, tente decifrar;

o caipira leva a TV pra consertar, o defeito se põe a explicar:

- “quando tem vurto não proseia,

quando proseia não tem vurto!”

Com tal expressividade, eita caipira bom de loquacidade!

loquaz: do latim, loquax, grande falador, 
orador pertinaz: que tem tudo a ver 
Rolando Lero, personagem do programa 
cujo mote era ser empolado, enrolado, 
achando que assim enganava o professor 
Escolinha do Professor Raimundo, 
programa criado pelo humorista Chico 
Anísio, que fazia o papel de professor 
com vários tipos engraçados papaguear: 
embromar, enrolar, como o papagaio que 
vive de a mesma coisa falar mordaz, 
arguto, afiado, irônico precavido: pessoa 
cuidadosa, zelosa no agir dito popular: 
frases, pensamentos, que foram sendo 
preservados ao longo do tempo por 
trazer certa sabedoria prognóstico: 
aposta, tentativa de antever o resultado 
inconveniente: inoportuno, desagradável 
denunciar: delatar, entregar o outro 
sedutor: o que gosta de falar manso, 
simpático lamuriar: chorar as mágoas 
tramela: tipo de feixe simples de madeira, 
para trancar portas e janelas

VOCABULÁRIO:
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Mentecapto pode não ser engraçada,

mas quando firmemente pronunciada,

vai na veia de alguma pessoa referida,

falando direto, apontando uma ferida,

é uma afirmação, digamos, muito forte,

e à pessoa dá até pra perder o norte.

Mentecapto tem um sentido, digamos, doído;

embora esse mundo esteja repleto de loucura,

não se pode ofender alguém em sua estatura.

Mas pode até ser e mentecapto o cara merecer!

Melhor parar pra pensar, caminhos engraçados,

estranhos, curiosos, me empenhar em buscar.

Mas mentecapto pra este livro é uma uva,

não tenho dúvida, cai como uma luva.

Vamos prosseguir e seu sentido perseguir:

do latim, mens, mente, juízo, razão, quer dizer;

captus, do latim, privado de, pode ser.

Ou seja, alguém que não bate bem, alucinado,

meio palerma, idiota, louco, desordenado.

Se alguém de mentecapto a gente chamar

bom se preparar, a maior confusão irá arrumar,

a não ser que a pessoa, numa boa conseguir levar;

ouve mentecapto como se fosse um elogiar,

porque está cansada de sensata se comportar,

e, como disse alguém, de perto ninguém é normal,

portanto, um pouco de loucura soa até natural.

Só para melhor ilustrar, um romance vou citar:

“O Grande Mentecapto”, do Fernando Sabino,

observador da gente simples, teve lá o seu tino,

seu mendigo Viramundo, que pela rua perambulava,

vivia muito bem, tranquilo, ninguém incomodava.

E a ele, com cuidado observando, logo se invejava,

pois no corre-corre da vida, no do dia-a-dia,

era ele era o único, parecia, que muito bem sobrevivia,

sem contas pra pagar, com tempo pra conversar.

O Pedro Cardoso, autor e ator, vive a vida observando,

criou um personagem: de “O Autofalante” o batizando.

É uma dessas figuras de rua, que sozinho vive falando,

ora discutindo, ora só pensando, tudo questionando;

mas o melhor, a ninguém vivia incomodando!

Outro personagem que histórias eu ouvi,

foi uma mulher que pelo padre era apaixonada,

sem nunca uma palavra tivesse sido trocada;

os gestos do padre durante a missa ela observava.
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Atenta, calada, respeitosa, sonhadora, interpretava,

achava que o corte de seu cabelo, o padre aprovava,

ou que algum recado especial, Deus lhe enviava;

saía da missa satisfeita, se sentindo considerada.

Bolo de fubá, bule de café, deixava a mesa arrumada,

esperando pelo padre, pois um dia seria visitada.

Perdeu o juízo, pirou de vez, exagerou, desmiolou!

Outra boa história aconteceu no pátio de um hospício,

um dos pacientes a ponta de um barbante mergulhava,

num balde cheio de água e com calma esperava.

Um cuidador, que por ali passava, por ele se interessou;

depois de algum tempo, não aguentou e perguntou:

o que ele estaria ali fazendo? Pescando! - respondeu.

- Não vai dar certo, não tem nenhuma isca, observou.

- Ué, mas também não tem peixe, o doido encerrou!

Antigamente alguém poderia de louco ser chamado,

bastava para isso manga com leite ter tomado;

cortar o cabelo logo depois de ter almoçado;

ou lavar a cabeça mesmo estando muito resfriado.

Faz parte do folclore de um povo meio atrasado.

Mas um monte de sinônimos merece ser registrado:

demente, doido, perdido, pirado, decrépito, maluco,

bocó, possesso, aloprado, destrambelhado, caduco,

insano, lerdo, leso, panaca, lorpa, abestalhado, aluado,

besta, anta, obtuso, temerário, simplório, desligado.

Demente, lento, cretino, tapado, desvairado, paspalhão,

varrido, tantã, maluquete, estulto, biruta, inepto, lambão,

banana, coroca, cavalgadura, pateta, trapalhão,

néscio, idiota, tonto, inútil, tolo, burro, sem noção!

Se você estiver inspirado e se sentir meio apto,

arrisque um sinônimo pra palavra mentecapto!

mentecapto: mentalmente desordenado, 
que perdeu o juízo referida: citada perder 
o norte: ficar sem direção, ficar sem chão 
teor: conteúdo ofensivo: agressivo, 
injusto estatura: caráter, dignidade 
sensata: cheia de bom senso, equilibrada 
tino: ideia, inspiração perambulava: 
andava daqui pra lá, de lá pra cá

VOCABULÁRIO:
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Acho que inventor de palavras é meio pirado,

cria vocábulos e os sinônimos deixa de lado.

Aí escolho nefelibata e me ponho em enrascada,

fico sem saber se posso chamá-la de engraçada,

mas pra mim é estranha, pode ser também curiosa,

com um ar, um jeitão assim, digamos, misteriosa.

Às vezes, uma palavra é fácil de ter explicação,

permite tantos exemplos que merece ampliação.

O vocabulário enriquece com a sua explanação,

e todas as pessoas num texto entendem sua aplicação;

e assim, seus conhecimentos podem aumentar,

na hora de pensar, escrever ou mesmo de falar.

Mas vamos logo seu sentido tentar explicar

e ver se você, espero, irá comigo concordar.

Nefelibata, de duas palavras gregas vem:

nephele, e olha que legal, quer dizer nuvem;

mais batha, algo em que se pode andar em.

Lógico, na hora que as duas se juntar

uma definição, não uma palavra, dá pra sacar,

é quem nas nuvens com a cabeça gosta de viver,

impossível de numa palavra só isso descrever.

Faz parte, vamos mais curiosidades buscar,

e entender tudo como um desafio e continuar,

um sinônimo escolher pra melhor tudo entender.

Nefelibata, é adjetivo comum de dois, convém lembrar,

ou seja, no masculino ou feminino dá pra empregar.

Aí fico pensando quem voa mais: homem ou mulher,

fico em dúvida, deixo pra você, responda se souber.

Difícil resolver, pois pode significar um jeito de ser;

que ser assim pode escolher, gostar de sonhando viver,

com coisas boas pra pensar, sem o sofrer deixar chegar,

e numa boa, sempre na dela, quase sempre vai estar.

A dúvida é quem com nefelibata tiver que conviver,

se dele(a) precisar, qual a nuvem vai estar, nunca vai saber,

pois mesmo o(a) personagem estando sempre por perto,

pode estar ali ou não, disso nunca se estará certo.

Pode até a pessoa ter todo o direito de cobrar

um jeito mais presente dos assuntos participar,

ou pelo menos a ele indicar em que nuvem vai estar!

Quem será que tem razão? Isso dá uma baita discussão,

entre aquilo que o(a) nefelibata é, e o quê o outro dele quer!
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Por isso tudo no começo deste texto eu reclamei,

aliás, nem sei se ficou claro, se bem eu me expressei,

contra alguns dos principais inventores de palavras

que na hora de trabalhar e exercer as suas lavras,

com mais cuidado, poderiam em mim pensar,

pra minha vida nesta hora um pouquinho facilitar,

e aqui, um monte de sinônimos poder elencar

pra palavra nefelibata, você melhor utilizar.

Então vamos tentar situações exemplificar

como nas nuvens alguém gosta de andar:

pode ser um sujeito meio aluado, distraído,

vive meio desconcentrado, pensativo,

enrolado, absorto, enlevado, meditativo,

perdido, desatento, abobado, meio aéreo,

apalermado, estranho, que nada leva a sério.

Distante, extasiado, entediado, alienado,

enrolado, desorientado, atônito, avoado.

Alheio, nunca sabe a que veio, paradão,

quieto, caladão, sem os pés no chão!

Mas, nefelibata outros empregos deve ter:

e sentido figurativo, pejorativo pode ser.

Por exemplo, gente que gosta de escrever

mas não gosta de certas regras respeitar,

vamos supor quando um personagem vai falar

não usa travessão ou nunca respeita pontuação!

Ou, o que prefere um vocabulário todo empolado,

num assunto que poderia ser simplificado!

Tem muito técnico de futebol, só pra ilustrar,

que se complica na hora da partida explicar,

acha que está todo mundo impressionando,

e quase sempre acaba embromando, enrolando!

(Acho que gosta de se escutar; é bonito o seu falar!)

Se alguém ou um(a) nefelibata por aí você cruzar

pense num gancho de puxar nuvem poder inventar!

nefelibata: aquele que anda com a cabeça 
nas nuvens lavras: sentido figurado: 
cultivos, criações elencar: enumerar, 
relacionar aluado: com a cabeça na 
lua empolado: rebuscado, enfeitado, 
pedante embromando: enrolando, 
dando voltas desnecessária

VOCABULÁRIO:
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Por essa eu não poderia esperar,

uma palavra com história pra contar,

e eu vou aqui dar um jeito de mostrar,

como uma curiosidade pode a outra levar,

quando se consegue ir buscando, pesquisando,

estudando, fuçando isso, aquilo, tudo analisando,

e como os sentidos de uma palavra elaborando!

Tudo começa com a rica vida dos bichos do mar:

focas, morsas, leões marinhos e algum outro similar;

não sabem direito quantos tipos de foca existem,

mas de duas espécies, uma com orelha e outra sem,

neste dicionário vieram parar e o que isso a ver tem?

(Na palavra fofoca exploro isso também).

A sem orelha é muito esperta, vira atração

nos parques aquáticos, uma diversão!

Mas a que orelha tem, em compensação,

não bate muito bem, um parafuso não tem!

Estas, mereceram um estudo interessante,

e descobriram uma coisa importante:

que a mesma capacidade não tinham,

comandos e brincadeiras não atendiam,

nem com a sequência que com elas praticavam,

e até o peixe de prêmio não as condicionavam;

uma coisa com a outra não relacionavam.

Depois de um tempo as experiências concluíram,

e, então, das focas com orelhas desistiram,

e os cientistas produziram uma frase arrogante:

“são de uma burrice estonteante”!

Fico até com vergonha de registrar

essa frase que na pesquisa acabei por encontrar,

com tamanho rigor, seja lá que bicho for!

(Não se deveria de burrice um animal chamar;

espero que comigo você irá concordar!)

Então, essa foca começaram de otária chamar!

Mas vamos no grego buscar uma explicação:

Otos, orelha quer dizer, e fizeram a associação:

foca com orelha de otária foram apelidadas;

e assim essa espécie, de otárias foram batizadas.

(E de otos também otite e otorrino vêm).

Outra curiosidade, que explicação deve merecer:

no litoral da Argentina, as otárias gostam de viver,

e a palavra outra adaptação passou a sofrer;

no porto de Buenos Aires tem muita malandragem;

gente que vive de aprontação, de bandidagem.
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São chamados de lunfardos, gostam de uma tapeação;

dão todo tipo de golpe até viaduto entra em negociação;

conseguem uma pessoa convencer que podem comprar,

mesmo que sabidamente, o viaduto não saia do lugar.

Ou seja, essa pessoa é o otário, vítima do salafrário,

do ordinário, que nasceu pras pessoas explorar

aqueles que muita ingenuidade tendem a demonstrar!

Até uma certidão de nascimento a palavra ganhou

e, na Argentina, um tango em homenagem se criou:

“Se acabaram los otarios” assim a música se chamou,

e mais uma história dramática de vida se contou.

Definitivamente otário, a vítima, se popularizou!

Mas agora outra característica vou mostrar,

como otário ajudou ao vocabulário ampliar,

parece que a sacanear alguém ajuda a inspirar

e um monte de sinônimos passou a se criar.

Tolo, imbecil, idiota, trouxa, palerma, lorpa.

cretino, xarope, abestalhado, sem noção,

escroto, bolha, xucro, babaca, paspalhão

bocó, ingênuo, mané, pateta, pacóvio, vacilão,

e, atualizando e a barra um pouco forçando,

até o atualíssimo nerd pode nessa lista entrar,

pelo jeito de não saber direito se comportar!

Então é isso, o cara fácil de ser enganado é o otário,

inocente, ingênuo, sem perceber vira um perdulário,

que enriquece o malaco, o malandro, o salafrário,

mas aqui entre nós, enriquece até o nosso vocabulário,

que vem da gíria das ruas, para o nosso dicionário,

e alimenta no mundo das palavras um rico imaginário.

otário: idiota, tolo, mas também uma 
espécie de foca condicionavam: técnica 
de adestrar animais, executam uma tarefa, 
ganham um prêmio, vão repetindo, até 
perceberem o funcionamento. otite: 
inflamação no ouvido otorrino: médico 
que cuida das doenças de nariz e ouvido 
malandragem: gente sem muita 
decência, que gosta de se aproveitar da 
ingenuidade das pessoas aprontação: 
golpe, enganação lunfardos: ralé, gente 
desclassificada que vive pelos arredores 
de Buenos Aires salafrário: malandro 
tango: música típica da Argentina 
cuja característica é relatar um drama 
perdulário: gasta dinheiro à toa, 
esperando tirar proveito de uma situação 
anedotário: coleção de anedotas, de 
fatos curiosos

VOCABULÁRIO:



ParlapatãoParlapatão

LETRA P 

35

Dá pra afirmar: eita palavra animada, engraçada;

com ela não tem tempo ruim, tudo tem um jeito,

parece que ao expressá-la, enche-se o peito.

Par-la-pa-tão, sílaba a sílaba ao se falar separadas,

com tempo que mereçam pra ser bem saboreadas.

Quando se chega em patão, dá-se uma juntada,

uma leve apressada, e elevando bem o tom:

Par-la... pa-tão! Par-la... patão!

Ainda sem no seu significado entrar,

algumas observações dá pra se especular,

pois um parlapatão fala alto por precisão,

porque quando fala não se tem certeza não,

se o que fala está certo ou está errado,

pois ele nem lembra o que lhe foi perguntado.

Sai respondendo sempre o que lhe interessar,

se quer agradar, se quer impressionar,

ou se do assunto pretende escapar,

dá um jeito, dá um nó, deixa tudo no ar,

nada direito se compromete em afirmar.

Escolhe palavras bonitas só pra causar,

mas se você um pouco mais de atenção prestar,

vai descobrir que não dá nem pra discutir.

Falou, falou, e o assunto o tempo todo evitou.

Manobra o discurso sempre como quer,

se falou de homem, ou mesmo de mulher,

tal a sua habilidade na hora da oralidade,

não se sabe se é mentira ou é se verdade!

A gente se impressiona com tanta convicção,

como ele consegue ir do nada à conclusão,

elaborando sua fala com muita improvisação,

e no final, é um convite ao ponto de exclamação!

Eu estava tentando evitar, de político falar,

mas é o que temos de melhor pra exemplificar.

Aqui no Brasil, um nome todo mundo há de lembrar,

pois deve ser o nosso parlapatão, o maior campeão.

Não quero falar mal, mas também não falar bem,

vou Maluf citar, como o melhor que por aqui tem,

numa entrevista, dava um nó, sempre se saía bem.

(Pergunte ao papai, veja se ele vai concordar,

e se tem alguma boa história pra te contar).

Mas vamos à origem de parlapatão explicar;

no latim foi começar, e depois pro italiano migrar,

como eu já desconfiara, na hora que pesquisara:

parola, é palavra, parolar é falar, e com sufixo ão,

aumentativo, quem fala muito, é a lógica conclusão!

Só que com o tempo, o parlapatão extrapolou

e com a própria fala ele mesmo se encantou.
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É como se uma pessoa bonito gostasse de falar,

com a certeza de que a plateia irá se impressionar,

sem com o conteúdo muito se importar,

e se as pessoas ainda muito o aplaudir,

aí é que não tem jeito, ele vai onde quiser ir,

improvisa de montão, sem qualquer preocupação.

Bom, o tempo passou e vários sinônimos se criou,

e como a lista é muito grande, um time vou escalar,

como se pra cada posição um impostor pudesse colocar:

Gabola no gol, na zaga: Patife, Caboteiro, Falador, Paspalhão;

no meio campo: Tagarela, Enganador, Charlatão;

no ataque: Presepeiro, Chavequeiro e o nosso artilheiro:

o Parlapatão! Não sei se bola irão jogar,

mas esse time vai muito time enganar!

Acho que ainda vale a pena uma lista apresentar,

pois nessa área parece que somos ótimos pra criar:

mentiroso, fanfarrão, impostor, bufo, trapaceiro,

verborrágico, pimpão, manhoso, vil, trambiqueiro,

malandro, cabotino, salafrário, solerte, loroteiro.

Vagal, linguarudo, capadócio, vigarista, traiçoeiro,

intrujão, enganador, espertinho, biltre, embusteiro,

maroto, falacioso, vivaldino, maldizente, aventureiro,

vaidoso, cara-de-pau, tratante, ardiloso, treteiro,

gandavo, ladino, chutador, pavoneador, bravateador.

Como você pode ver, não dá pra negar não,

inspiração é o que mais sobra pra um bom parlapatão!

parlapatão: do latim, e do italiano, 
parole, parlar, palavrear especular: 
pensar, deduzir, experimentar precisão: 
necessidade oralidade: expressividade, 
fala convicção: certeza, domínio 
extrapolou: passou do limite, exacerbou

VOCABULÁRIO:
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Essa é uma palavra surpreendente,

uma legítima onomatopeia, só que diferente;

porque seu significado parece e simples é,

muitas raças representa, inclusive o galo garnisé;

não é pouco, esse bicho danado tá em todo lugar,

impressiona quanto mais se põe a cantar.

Já estranho achei, quando no Houaiss encontrei,

pois pra mim a onomatopeia tava mais pra cocoricó,

do que pra quiquiriquiqui, como trago aqui;

ou ainda, como da infância eu me lembrei: cocorocó.

Inquieto, no Houaiss eu voltei, os dois encontrei,

tanto fazia, é onomatopeia do rei do galinheiro,

e como no alfabeto a letra C vem primeiro,

eu achava que o canto da galinha assim seria,

mas não, eles só explicam que é o som do bonitão;

acho que as galinhas o imitam pra agradar o gostosão.

(Não leva a sério, é só a minha opinião).

Antes vou ter que explicar a importância desse cantar,

pois antigamente quando eletricidade não existia;

como se fazia pra todo mundo saber a hora de acordar?

O canto do galo era um jeito de todo mundo avisar,

pois os raios de sol estavam começando a brilhar,

e assim, era hora de se levantar e o dia começar,

pois todo mundo saía cedo para o dia enfrentar.

(Dá pra pensar o que acontecia se nublando amanhecia?).

Mas sobre a palavra é apenas a primeira indicação,

pois o canto do galo tem mais representação.

Diz na Bíblia que à meia noite, uma única vez ele cantou,

foi em 24 de dezembro quando ao mundo Jesus chegou,

e o galo, como mágica divina, assim sua chegada anunciou.

Aí você deve perguntar se tem a ver com a Missa do Galo?

Não posso afirmar mas o canto do galo ganhou do badalo,

acho que por uma fração de segundo a cantar ele começou,

e quem deveria os sinos bater ouviu e se espantou,

por um momento hesitou, e, claro, seu trabalho atrasou.

Assim, todo mundo o galo ouviu, se espantou,

e pra história da humanidade essa noite assim entrou!

Na era medieval outra história em que o galo cantou!

Foi em Barcelos, no norte de Portugal, que isso rolou.

Um forasteiro que a pé por lá peregrinava,

e a São Thiago de Compostela se encaminhava;

foi de ladrão acusado por uma peça de prata ter roubado.

Deu a maior confusão e um juiz à forca o condenou.

Tudo decidido, a ele um último pedido foi oferecido.

Quis ir ter com o juiz, como última vontade;

pois negava de pés juntos sua culpabilidade.
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Assim o levaram e à mesa o juiz encontraram.

Um galo assado que como refeição estava servida,

e, diante desse quadro, sua fala foi ouvida:

“sou tão inocente, que esse galo há de cantar

no momento que o verdugo irá me enforcar!”

Lógico, o juiz não acreditou e à forca o encaminhou.

De repente, o galo à mesa ressuscitou, seu canto entoou!

Todos assustados, à praça correram pra morte evitar,

pra sorte, o laço mal colocado, não conseguiu funcionar;

assim, com o nó emperrado a corda não correu,

e não preciso dizer que o tal homem não morreu.

(Acho que o galo, o juiz também não comeu!).

Posso dizer: o galo mais um destaque conquistou,

e por outra porta da nossa história ele entrou.

Hoje faz parte da memória, do folclore português,

o galo todo pintado, decorado, dá sorte ao freguês!

Bom, pra resumir, o galo além de avisar o nascer do dia,

cantar que Jesus nascia, ao peregrino permitir sua anistia,

em publicidade foi parar, por sua virtude de tudo anunciar,

como símbolo dessa atividade, passou a representar.

Tem Le coq na história da Gália, que França se chamaria;

na Maçonaria desde os tempos a vigilância significaria;

como Rosa dos Ventos, o galo os telhados frequentaria,

como aperitivo, nos bares simples, ninguém acreditaria:

o cokctail, pinga com vermute, que rabo de galo viraria,

e até no Atlético Mineiro, pela sua raça como símbolo 

se adotaria.

Quiquiriquiqui, com tanta história, tem uma que vem 

primeiro,

canta só pra avisar quem, de verdade, manda no galinheiro!

quiquiriquiqui: som onomatopaico do 
canto do galo, mostra quem é o dono 
do galinheiro, mais as histórias aqui 
contadas garnisé: uma das 11 raças 
de galos existentes no Brasil Houaiss: 
nome do filólogo que elaborou um 
grande dicionário badalo: peça dentro 
do sino, que ao bater produz o som 
dos sinos hesitou: ficou em dúvida por 
um momento culpabilidade: condição 
de quem tem culpa verdugo: carrasco 
ressuscitou: nasceu novamente anistia: 
uma espécie de perdão Maçonaria: uma 
sociedade meio secreta a partir da arte de 
construir, com o domínio da geometria 
Rosa dos ventos: peça que funciona 
com os pontos cardeais e reage indicando 
a direção dos ventos Cocktail: palavra 
inglesa, cock, galo, tail, rabo, aperitivo 
Atlético Mineiro: tradicional time de 
futebol de Belo Horizonte

VOCABULÁRIO:
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Requenguela é uma palavra inventada,

principalmente para ilustrar uma situação criada,

por mecânicos espertinhos que gostam de enrolar,

inventando um defeito, só para o cliente enganar,

pior ainda, se uma mulher o cliente for,

ou homens que nem sabem onde fica o motor.

E na hora da conta absurda explicar,

rebimboca, requenguela, gostam de inventar,

como se, fossem peças que cismaram de quebrar:

- “coisa rara, o senhor deu muito azar;

é peça difícil de encontrar e de trocar,

tem que o motor inteiro desmontar,

porque ela é muito ruim de alcançar”.

Justifica o cara de pau, na hora de cobrar.

E a requenguela da parafuseta é importada,

muito difícil de no mercado ser encontrada,

só na revenda pode ser comprada,

e pra produzir por aqui é peça danada,

precisa de mão de obra especializada.

Como é muito rara, difícil de quebrar,

não vale a pena por aqui fabricar...

continua o cara de pau explicando,

enquanto o dinheiro vai contando.

Mal sabe o cliente, que não foi nada disso;

foi um golpe preparado pelo estrupício;

trocou as 4 velas, deu partida e o carro pegou,

e aí pra ganhar mais grana o golpe inventou.

Mas voltando à palavra, não existe requenguela,

nos dicionários, na internet, dê uma olhadela,

você nada vai encontrar sobre a existência dela.

Ainda assim, acho que diante dessa balela,

vou uma história contar pra alertar a clientela.

Um personagem vou inventar: o mecânico Zela!

Já dá pra perceber: rima com requenguela.

Assim, nasceu a “Oficina do Varella”,

do seu Luís, casado com Dona Isabela,

pais do Alexandre e da linda Gabriela.

Alexandre virou Zela e Gabi a Gabriela;

o sobrenome dos dois, lógico, Varella.

Como sempre quem estudou foi a Gabriela;

o Zela, foi trabalhar com o pai, o Seu Varella,

pois da escola passava sempre muito longe dela.

Depois de muita briga, o velho acabou com a novela,

pôs o filho na oficina que hoje sobrevive nela e dela.
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Mas o velho, Seu Varella, sofria de erisipela,

e por causa da diabetes bateu cedo a canela,

e quem teve que cuidar da viúva, Dona Bela,

acabou sendo o filho, nosso mecânico, o Zela.

Mas o Zela, vagabundo, era meio matusquela,

era um Zé Ruela, não batia bem nem da biela,

não se preocupava em atualizar a “Oficina do Varella”,

era do tempo que carro só pegava girando a manivela,

meio abandonada, às vezes, era iluminada a luz de vela.

Gabi, de vez em quando dava por lá uma passadela,

achava muito suja, sugeria pintar de amarela;

pra dar uma arejada, abria sempre cada janela,

cheia de pernilongo, Gabi levava até citronela,

cuidadosa, zelosa, até para os preços fez tabela,

e pra brinde encomendou um monte de flanela.

Parece que adivinhava o que mudaria a vida dela.

Nos feriados prolongados da Pascoela,

a molecada da vizinhança ao lado, na ruela,

chamava pra um futebolzinho, o nosso folgado Zela.

Numa dessas, numa dividida, fraturou sua patela,

e com o tombo há ainda suspeita de fratura da costela.

Dá pra imaginar o tamanho da esparrela?

Bom, pra encerrar e não alongar essa balela,

adivinha quem hoje toca a “Oficina do Varella” ?

A Gabi, na gerência dos mecânicos, e no caixa, a 

Dona Bela!

Na cama vendo tevê, se recuperando, o quase 

mecânico, Zela.

Há quem diga que quem vira na cova é o velho e bom 

Varella!

Bom, agora preste bem atenção, ao ouvir requenguela,

pode ser uma vela, uma biela ou uma simples arruela!

requenguela: um neologismo criado nos 
meios de oficinas mecânicas e ainda tem 
como sinônimo rebimboca, parafuseta 
estrupício: desclassificado, mal 
intencionado erisipela: doença infecciosa 
aguda, caracterizada por uma úlcera na 
pele diabetes; doença crônica, que se 
regula com excesso de açúcar no sangue 
bateu a canela: expressão que quer dizer 
morreu matusquela: maluco, adoidado 
Zé ruela: um Zé ninguém, um sem noção 
biela: sentido figurado pra cabeça, alguém 
que não funciona direito, que falta um 
parafuso; biela também é uma peça de um 
motor manivela: utilizada para fazer girar 
o motor de arranque de carros antigos 
citronela: planta usada entre outras 
coisas para espantar insetos patela: parte 
frontal do joelho esparrela: confusão

VOCABULÁRIO:
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Esse é um verbo que exige um certo cuidado,

pois tem um significado que aqui não será abordado;

porque se for por esse lado, posso ser censurado,

a minha intenção é fazer um dicionário adequado,

e quem quiser melhor pesquisar, basta procurar,

envolve o lado mais sensual, quase um manual.

Pra mim, o lado figurado, me parece mais acertado.

Ela é tão empregada que permite até graduação;

vai de um uso mais ingênuo até um mais danado,

diria até que fora da lei, com seu sugestivo significado.

Antigamente sacanear era brincar, debochar,

zoar, gozar, aprontar; bastavam 3 moleques se juntar.

Era um sarro pra cá, uma tirada pra lá, todo mundo ria,

e uma certa malandragem com isso se aprendia.

Até porque em casa ninguém com isso se preocupava,

era assim que se crescia, o lidar se aprendia e se formava;

fazia parte da sua maturidade, aprender a se defender;

todo mundo tinha que se virar e a vida ir levando,

e de experiências novas participando, ir se acostumando.

Ora a gente ficava por cima, ora sua hora iria chegar;

tinha que esperto estar e com jogo de cintura encarar.

Pera aí, é também de origem duvidosa o sacanear;

e nenhuma conclusão precisa consegue se chegar!

Mas o significado é o que lá em cima acabei de listar.

No meu tempo de colégio, um exemplo pra ilustrar:

não tinha vestiário, as meninas no banheiro iam se trocar,

pra aula de educação física de shortinho frequentar.

Na sala de aula suas roupas tinham que guardar,

cada uma sobre sua carteira, era dobrar e ajeitar.

Meninos e meninas na mesma sala, a turma era mista,

e, às vezes, era muita tentação, não há quem resista:

os meninos, saias e anáguas, trocavam de lugar;

e dava confusão, quando as meninas fossem voltar.

Ninguém achava nada, demoravam pra se trocar,

atrasava a próxima aula, e tome professor a reclamar.

Claro, bronca, ameaças, mas não se podia dedurar.

Pintava um castigo, na sala os meninos tinham que ficar,

sem poder no recreio sair pra lanchar e até pra urinar!

Hoje, a moda é o bullying, cismaram de inventar,

não dá mais para com certos assuntos se brincar,

não se pode apelidar, pelo sobrenome tem que se tratar,

assim ninguém tem do que reclamar, é só se respeitar!

Mas como disse no começo, sacanear tem gradação,

vai do mais ingênuo até uma possível aberração.

Vou aqui outra história relatar e você irá julgar,

envolve um slogan sobre o modo da nossa gente atuar:

“o brasileiro sempre vantagem em tudo gosta de levar”,

e daí até surgiu o tal jeitinho brasileiro, já ouviu falar?
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O que aconteceu e vou contar, vai bem ilustrar:

anos setenta, à tarde, jogo de futebol no Morumbi.

Como era difícil a condução, de carro todos tinham que ir.

Pra estacionar, terrenos baldios tinham vagas pra ocupar,

e muitos meninos apareciam pros carros poder guardar;

assim, uns trocados pra casa poderiam tentar levar.

Mas vamos logo começar essa nossa história:

um cara de Galaxie azul claro, talvez peque pela memória,

chegou com o carrão pra estacionar e duas vagas ocupar.

O menino se aproximou, o dono desceu, o carro trancou,

olhou para o garoto e a calota de trás ele mostrou.

Do lado do motorista, na roda da frente, é a que faltava,

então, ele “sugeriu” que uma grana maior ele lhe dava,

se o menino uma igual de outro carro ele roubava.

O garoto entendeu, ficou de procurar, mas nada prometeu.

No final, todo cheio de si o motorista apareceu.

O menino ao lado dele então correu,

mostrou a calota igualzinha na roda colocada;

o cara satisfeito, com pressa, no carro entrou,

pro menino ainda piscou, e a carteira logo pegou.

Deu a partida e um nota maior ele deixou.

O menino esperto, rapidamente, se pirulitou.

Só no dia seguinte é que o cara percebeu,

ao dar a volta no carro o que na verdade aconteceu:

o moleque do outro lado do carro uma calota tirou,

e, sorrateiramente, na roda do lado dele colocou.

Sacou?! Foi assim que funcionou!

Então, é pra se pensar antes de alguém sacanear!

sacanear: de origem duvidosa, quer dizer 
aprontar, ludibriar, zoar, debochar, se 
aproveitar abordado: tratado, discutido, 
levado em conta censurado: vetado, 
não permitido maturidade: ato de ir 
amadurecendo, ficando mais experiente 
dedurar: delatar, entregar o culpado, 
o companheiro, dedo duro bullyng: 
palavra inglesa que quer dizer intimidação, 
quando alguém acha que pode submeter o 
outro à sua gozação, à tiração aberração: 
exagero, além do limite do bom senso 
Galaxie: um carro muito grande da Ford, 
o mais luxuoso da época pirulitou: gíria, 
se mandou, foi embora sorrateiramente: 
disfarçadamente, malandramente

VOCABULÁRIO:
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Essa palavra ficou mais difícil de definir:

engraçada, estranha, curiosa? Não sei por onde ir.

Escolhi pelo seu jeitão, sem muita preocupação,

confiando que alguma coisa boa fosse encontrar,

mas, que nada, poucos atalhos para pesquisar.

Antes de continuar, vamos lá, sua origem explicar:

do latim, trabuculu, peso, cepo, pra se amarrar

nas patas de animais, pra ficarem quietos no lugar.

Um jeito meio cruel dos bichos tentar controlar;

o burro, enquanto a carroça se tem que carregar,

ou o cachorro, quando a mãe a cozinha quer lavar;

ou um boi quando se necessita ele vacinar.

Ou, no faroeste, quando o mocinho entra no bar,

para o bandido procurar e seu cavalo tem que amarrar,

pra na hora da fuga ou da perseguição com ele contar.

(Cena que não pode faltar num bom faroeste

e, acredite, o bandido sempre foge para o leste).

Ou, o presidiário com roupas listradas,

número no peito, pra se controlar direito,

bolas de ferro com correntes à perna atavam;

quando os serviços pesados, forçados, encaravam,

e assim não tinham chance de no campo escapar;

desse modo ajudavam os guardas a tudo controlar.

Hoje a gente só vê essa cena em tirinhas de humor,

em fotos antigas, ou em cenas de filmes com esse teor.

Até aí tudo bem, mas o sentido figurado

é o que mais me inspirou e vale ser explorado;

ganhou o sentido de algo bem inconveniente,

por exemplo, uma pessoa meio impertinente.

Ou um objeto muito grande, que bem legal pode ser,

mas causa um problema porque no lugar não vai caber;

e, um e outro, a pessoa chata e o objeto, difíceis de lidar,

se tornam um trambolho que problemas podem causar.

Tenho um amigo casado, com filhos, músico talentoso;

morava num apartamento e um dia ocorreu um fato curioso,

chega em casa todo feliz, porque uma oportunidade 

aproveitou,

um violoncelo, aquele grandão, por bom preço ele 

comprou.

Você pode imaginar, quando sua mulher pra aquilo olhou;

não teve dúvidas: “ou ele ou eu”, decidida, disparou.

Dá pra imaginar, a guerra começou, ele recuou,

pediu um tempo pra rearranjar o apartamento,

tentou convencê-la a vender o dote do casamento,

um piano de parede pra poder sobrar lugar,

pois os dois juntos não tinha como arrumar.

O piano era dela, foi da mãe, foi da vó, foi herança,

não preciso nem dizer que virou a maior lambança.
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Não teve acordo não, ele teve que dar um jeito,

colocou o instrumento, amarrado no parapeito.

Dia seguinte, no prédio, pintou a maior confusão,

o síndico não aguentava tanta reclamação.

Como aquele trambolho na fachada foi parar;

e lá foi meu amigo, tentar explicar, se justificar,

dizendo que só por uns dias iria ali ficar,

até um outro lugar o instrumento colocar.

Não teve acordo; da fachada teve que tirar,

afinal era perigoso, morava no décimo andar.

Queria mais tempo ganhar e a mulher convencer,

porque se não desse certo teria que vender.

Então, na garagem o instrumento foi parar,

ocupando a única vaga que tinha pra usar,

ou seja, seu carro na rua passou a estacionar.

Na primeira noite, tentaram o veículo roubar,

pois a rua, cheia de árvores, era muito escura,

insegura, e não passava nenhuma viatura;

quebraram os vidros, roubaram o que puderam,

rádio, a coleção de cedê, a cadeirinha do bebê.

A história continua e o final você não vai saber,

apenas vou revelar os sinônimos de trambolho,

que de tanto discutir, sua mulher não cansou de proferir:

seu desengonçado, atrapalhado, atravancado,

inconveniente, impertinente, estouvado.

E para o instrumento: aquela coisa, aquele fardo

aquele treco, bugiganga, trapizonga, restolho,

que pra nós, é o que melhor rima com trambolho!

trambolho: do latim, trabuculu, peso, 
cepo, e no sentido figurado, trapalhão, 
desengonçado, atrapalhado atalhos: 
caminhos alternativos, para, em geral, 
encurtá-los cepo: pedaço de tronco 
de árvore cortado, em vários formatos 
e modelos atavam: amarravam, 
prendiam inconveniente: impertinente, 
desagradável chato parapeito: 
protuberância externa de prédio, de 
tamanho curto, que ajuda em alguns 
prédios a arquitetura melhorar e mesmo 
estruturar proferir: falar, externar, berrar

VOCABULÁRIO:
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Essa tem um sabor meio especial,

porque na minha infância, era bem legal,

os adultos faziam uma brincadeira,

e a gente acreditava, sem pensar, de bobeira,

dizendo que ao umbigo se desatarraxar,

corria o perigo do bumbum se soltar.

Na hora todo mundo seu umbigo protegia,

com medo que aquilo realmente acontecia.

Depois, sozinho, olhava para o meu umbigo,

pra ter certeza se teria corrido algum perigo;

e ver se ele tinha jeito de parafuso,

e achava possível e ficava meio confuso.

Então logo esquecia, e tempo não mais perdia.

Hoje, pesquisando descobri a onfalofobia,

que deixar mexer no umbigo não se deveria.

(É sério, onphalo, umbigo, do grego vem

e, fobia, medo, que muita gente até hoje tem).

Outra coisa sobre a palavra dá pra registrar:

gente que pro próprio umbigo adora olhar,

sem com as outras pessoas se preocupar,

como se no mundo pudesse sozinha reinar!

Acabou ganhando esse sentido figurado,

como se em torno de si tudo fora planejado.

Nas definições, umbigo é uma depressão cutânea,

no meio do abdômen, seja na mulher, seja no homem.

Aliás, aqui também surge outra questão,

que cientistas da idade média viviam em discussão:

se Deus, Adão e Eva criou, o umbigo quem desenhou?

Para os cientistas, umbigo eles não teriam,

pois não foram mães naturais que os pariram!

Que baita confusão causou essa inquietação!

Nas pinturas sobre a criação do ser humano, uma discussão:

deveriam desenhar o umbigo ou não e, como artifício,

os braços das personagens cobriam a região do orifício.

Era um jeito do problema fugir, poder contornar,

e essa parte da história da humanidade, evitar, pular.

Mas o que achei bacana ao pesquisar,

é que tudo isso apareceu é legal aqui registrar,

que o umbigo é o que sobra depois do nascimento,

pois na gravidez era parte do cordão umbilical,

que tem pra ciência uma função primordial.

Aliás, muito mais que isso, é fundamental,

pois é por ele que correm os nutrientes, vital,

da mãe para o bebê, que tem que bem nascer,

ter boa saúde, desenvolver, crescer pra bem viver.
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Entre o primeiro e o nono mês da esperada gravidez,

os médicos e as a mamães têm muito o que fazer,

acompanham o bebê no seu evoluir, no seu crescer,

até o dia que nascer e, naturalmente, o cordão cair,

e o umbigo bonitinho, gostosinho, glorioso, surgir!

Mas que origem a palavra tem, de onde será que vem:

no grego e no latim encontramos explicação,

e não é apenas ao ser humano que caberia a invenção.

Umbilicus em latim, quer dizer saliência arredondada;

omphalos do grego, protuberância numa pedra sagrada;

e uma crença havia, presente na interessante mitologia,

que no templo do Deus Apolo a tal da pedra sagrada existia,

e, imaginem, o centro do Universo indicaria, apontaria.

(Daí a colocação, sobre pessoas que o centro de tudo são,

como se o mundo em torno delas girasse, cheias de razão!).

Em outras coisas um umbigo vamos encontrar,

para o ser humano parar de se achar:

em maçã, laranja, mexerica, caqui, tomate, cebola...

basta a preguiça de lado deixar, com cuidado pesquisar,

que nosso heroico umbigo iremos encontrar.

Mas, agora, quero o umbigo elogiar,

quando é bonitinho, muito bem acabadinho,

é gostoso de admirar e, tenho que concordar,

no meio da barriga, tudo bem certinho,

vira um bom lugar pra um piercing colocar!

E a mamãe, sempre ela, e sua recomendação:

lavar bem o umbigo, cuidar com muita atenção,

pra não nascer nele o famoso pé de feijão!

umbigo: do latim, umbilicus – saliência 
arredondada do grego, onphalus – 
nome de uma pedra sagrada no templo 
de Apolo, representando o centro do 
Universo desatarraxar: soltar a tarraxa, 
desaparafusar onfalofobia: pessoa que 
tem medo que mexam no seu umbigo 
depressão cutânea:, uma espécie de 
saliência, buraco, defeito na pele idade 
média: período da história entre os 
séculos V e XV Obs: na época a igreja 
seguia a Bíblia e os pintores ilustravam 
as histórias para melhor chamar a 
atenção dos fieis, daí a preocupação com 
a representação de Adão e Eva, que 
não teriam sido paridos de alguma Mãe 
biológica, portanto, não deveriam ter 
umbigo prudente: cauteloso primordial: 
fundamental nutrientes: proteínas, 
vitaminas, componentes que ativam a 
saúde procedimentos: afazeres relativos 
a área médica piercing: adereço que se 
aplica em partes do corpo, como os índios

VOCABULÁRIO:
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Essa palavra, vula, na infância aprendi,

brincando na rua pela primeira vez a ouvi;

a gente de carrinho de rolimã corria,

e, depois, vários comentários ouvia,

sobre manobras arriscadas, tombos, raladas:

passaram na maior vula! Davam uma pontuada.

No nosso linguajar essa frase se incorporou,

parecendo descrever tudo aquilo que rolou,

expressão que servia para outras situações,

andando de bicicleta, quando passavam os carrões,

que rapidamente ultrapassavam os vários caminhões.

O tempo passou e a expressão na minha cabeça ficou;

quando o dicionário resolvi realizar, onde vula foi parar?

Como palavras engraçadas ou curiosas me pus a pesquisar,

pra ver se valeria a pena a empreitada enfrentar.

Só que no meio do caminho mistérios acontecem,

e algumas palavras nem no dicionário aparecem.

Vula é um desses casos que ajudam ilustrar,

pois nem no Aurélio, nem no Houaiss,

referências da língua portuguesa, magistrais,

nada de vula pra me ajudar a sua origem explicar.

Dicionários de expressões, dicionário de locuções,

provérbios, almanaques, parachoque de caminhões;

e, vula sumiu, ninguém sabe, ninguém viu.

Vou pra internet e também fico sem saber,

embora ela em alguns sites costuma aparecer.

Mas sempre como uma expressão,

como se sozinha não tivesse valor não!

Tentei deduzir que substantivo poderia ser,

pois arrumei um jeito de proceder,

busquei um sinônimo pra vula para me orientar,

encontrei correria pra assim substantivo confirmar.

Aí pensei em vula como vento, pela rapidez,

e substantivo apareceu e atrapalhou minha lucidez;

melhor disso desistir logo de uma vez.

Liguei pra uns amigos para pesquisar;

gente da minha idade que na rua vivia a brincar,

e vula, também pra eles, velocidade queria dizer;

pra eu sossegar e, assim poder me convencer.

Não sei, vamos ver na hora desse livro revisar,

se uma nota de rodapé pode tudo explicar!

Mas uma Nossa Senhora das Boas Letras,

com todo respeito, veio minha busca iluminar!

(Uma jeito respeitoso de brincar, sem desesperar,

inventamos uma santa pra poder nos ajudar,

e à noite ao rezar, pedir a Deus pra nos perdoar).
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Um outro caminho, na internet, me indicou,

e uma música de uma banda me mostrou:

Jumento Celestino, já imaginou?

Dos Mamonas Assassinas, uma banda de rock,

com estilo debochado, engraçado, meio escroque,

de rock cômico, como gênero, alguém batizou!

Infelizmente, muito pouco tempo durou,

pois um acidente aéreo de uma vez os levou.

Como Banda Utopia, música a sério tentaram fazer,

e nada de bom a eles costumava acontecer.

Aí, num show desses chamados de garagem,

cantaram umas paródias só de sacanagem;

e o sucesso foi total, mudaram o arsenal,

começaram músicas satíricas a compor,

e o sucesso de repente foi arrebatador.

Era uma mistura de brega, sertanejo, baião,

heavy metal, forró, pagode, canção,

valia de tudo e o público, a galera, delirava,

e junto com a banda todo mundo cantava.

Em Jumento Celestino, uma parodia fizeram;

como num carro, uma envenenada no animal deram,

pra mais depressa poder andar e na cidade transitar:

“... descendo o jumento na maior vula,

ultrapassei farol vermelho,

dei de frente com uma mula...”

Bom, espero que vula ter valido a pena registrar,

mesmo sem sua origem correta explicar!

vula: velocidade, correria rolimã: 
rolamento de aço, componentes de 
máquinas industrias, muito robusta, e que 
a molecada comprava no ferro velho pra 
no carrinho de madeira utilizar linguajar: 
um jeito coloquial que um grupo costuma 
utilizar incorporou: aceitou, colocou 
em uso, admitiu Aurélio e Houaiss: 
dois dicionários da língua portuguesa 
magistrais: de mestres, de altíssima 
qualidade provérbios: ditos populares, 
que exprimem certa sabedoria vivida 
proceder: jeito de fazer, de pensar, de 
deduzir inquietar: incomodar lucidez: 
clareza, inteligência, sabedoria nota de 
rodapé: explicação que se faz ao pé 
da página de qualquer livro Jumento 
Celestino: música e letra de Bento Hinoto 
e Dinho, componentes da banda Mamonas 
Assassinas escroque: fraudulenta, pouco 
séria paródias: fazer letras irônicas, 
debochadas, de sucessos já existentes 
arsenal: repertório, acúmulo satíricas: 
com ironias, debochadas arrebatador: 
fulminante, direto, rápido envenenada: 
dar um trato, no motor, na aparência

VOCABULÁRIO:
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A letra W, dábliu, é mais uma surpresa,

que nos reserva a curiosa língua portuguesa,

é um tal de vai e vem, difícil de entender.

Primeiro, no alfabeto tinha que conter,

pois das origens latinas era só transcrever.

Mas quando a começaram utilizar,

resolveram o W, dábliu adaptar,

tudo que poderia com ela escrever,

seria chamado de estrangeirismo, podes crer.

Trocavam por u, se o som assim parecia ser,

e se a palavra viesse do inglês, u deveria virar:

wind, vento, se escreveria uind,

why, o porquê de perguntar, virara uai,

quase o jeito bem mineiro de falar.

Se viesse do alemão, v deveria se tornar;

assim o carro se escreveria volksvagen,

e não como no alemão, folkswagen.

Depois, resolveram o W, dábliu, abandonar;

junto com o K e o Y, não se poderia mais usar.

Aí, foi um tal de hora pode, depois não pode mais,

acabava tudo numa enorme confusão, era demais.

No cartório era um bate boca com o escrivão;

não se poderia de Walter o menino batizar não;

tinha que o V se utilizar, ou o U, Ualter,

e o avô, que se queria homenagear,

ficava bravo, discutia, não parava de xingar.

Por isso, hoje, ainda tem nome muito engraçado:

Uóshington, Uilson, Uesley, tudo com U batizado.

Foi nos períodos que o assunto virava discussão,

e de 26 letras do alfabeto, 23 diziam, já estava muito bom.

Mas tem a turma que respeita o jeito de falar;

o modo que as pessoas tem pra se expressar,

quando fala ou escreve não tem que se importar,

e, principalmente, os nomes eram difíceis segurar.

Então, de novo, em 2009, resolveram tudo mudar,

e as 3 letras K,W,Y, puderam ressuscitar,

com o cuidado do emprego, do seu uso respeitar.

Aí, Uóshington, pode pôr o W no lugar,

Wagner, Wander, Waldir, Wilma, Waldisney,

e o que tudo com o W de nomes se inventar.
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No inglês também resolveram preservar,

windsurf, kiwi, show, cowboy, webcam,

weekend, western, work, watt, wright, water,

westwind, farwest, well, walk, weber.

Isso também valeu pra letra K, que como o W e o Y,

no nome de sua própria letra não se deve usar,

W, dábliu, não tem W; o K, então, se escreve cá,

e o Y, é ipsilon, e correndo por fora tem o H, agá,

que de algum jeito escapou, dá pra imaginar?

É de fundir a cabeça de qualquer um,

porque as outras letras sabem se expressar,

e se prestigiam na hora de se apresentar: J é jota, F é efe,

P é pê, R é erre, S é esse, Q, é quê, X, é xis, 

não tem porquê!

E o W, dábliu, também foi fonte de inspiração,

só que pra rimar, forçaram um pouco a entonação,

e numa marchinha de carnaval ele foi parar,

e com A, E, I, O, U, o Dábliu, Lamartine Babo fez rimar.

E a estrofe, aliás o bordão, assim se cantava:

a, e, i, o, u, dabliu, dabliu, na cartilha da Juju,

a, e, i, o, u, dabliu, dabliu, na cartilha da Juju,

a Juju já sabe ler. A Juju sabe escrever,

e há dez anos na cartilha,

a Juju escreve sai com ce-cedilha!

Ao lado do W, dábliu, o K e o Y reapareceram,

e com elas muitas palavras se escreveram,

e das regras mais rigorosa se esqueceram:

Kombi, Kilo, kitsch, kiwi, Kibon, kamikaze, Kodak.

w – dábliu : 23a letra do alfabeto da 
língua portuguesa cartório: local onde 
se fazem todo os tipos de registros: 
nascimento, casamento, compra e venda, 
etc escrivão: funcionário responsável do 
cartório ressuscitar: nascer de novo, 
renascer Lamartine Babo: grande 
compositor brasileiro, dos anos 40 e 50! 
Rosa dos Ventos: diagrama que indica os 
pontos cardeais – Norte, Sul, Leste, Oeste

VOCABULÁRIO:

Mas para o Y, Ipsolone, pouca coisa sobrou,

e o inglês se usa, pois no dia a dia se incorporou:

young, yuppie, yellow, year, you, your, yes,

yesterday, youtube, canal pra tudo ver,

New York, o nome da cidade americana,

que aliás, é um resumo do mundo, bem bacana!

E pra encerrar e o nosso W, dábliu homenagear,

na Rosa dos Ventos o W, dábliu, Oeste é o seu indicar!

E, renasceu com a internet, www que resolveram batizar:

world wide web e assim o mundo pode se interligar!
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Olha só que palavra fui selecionar,

pra deixar o xis feliz, o agradar,

precisava novas palavras acrescentar,

e ele sua importância preservar,

garantir no dicionário o seu lugar.

Mas não podia imaginar onde iria parar!

Porque se escreve com X e não com CH,

como poderia se prever, como poderia achar.

Aí, as armadilhas da língua surgem,

e, cuidados com deduções urgem.

Porque português é pra gente letrada,

com ela, tentar deduzir, vira roubada,

pois parecer, preste atenção, não é ser.

Tem que ir a origem perseguir, buscar,

saber até onde a explicação pode chegar.

Ora com a etimologia, ora com o uso,

e tem tanta exceção, que se fica confuso;

e pra isso evitar, tem muito que pesquisar,

cuidado tomar, antes de certezas firmar!

Xororô na minha cabeça vinha de chorar,

mas aí desconfiei, na hora da palavra soletrar,

uma com X começa, a outra com CH se expressa;

sinal que uma coisa com a outra nada têm a ver,

embora seu sentido próximo vai inclusive parecer!

Arregaço as mangas e me ponho a pesquisar,

porque tem muita cilada pra evitar, desvendar,

e a origem correta, precisa, devo buscar.

Mas antes dessa aventura entrar,

quero outra coisa comentar e no tema ficar,

embora, às vezes, dá vontade de chorar!

Pra sinônimo de xororô achar não foi mole não,

impossível de encontrar, e palavra para rimar então!

Tem que escarafunchar, não é força de expressão.

Mas essa é a riqueza da nossa língua portuguesa,

difícil de aprender, difícil de dominar,

difícil de tudo guardar pra hora de ensinar.

Melhor todos professores cumprimentar,

agradecer e respeitar, porque têm muito que ralar!

Mas voltando ao que xororô quer dizer

vou tentar explicar pois parece interessante:

do tupi-guarani, xoro‘ro’, sussurrante;

acho até que caberia um murmurante!
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Daí vem outros usos como queixa, lamúria,

gente que está sempre ferrada, na penúria,

e vive da vida, a tudo e a todos, reclamando,

num eterno lero-lero, blá-blá-blá, nhenhenhém,

como disse o ex-presidente Henrique, o Fernando!

(Homem muito letrado, num momento irritado,

lembrou, utilizou e pôs de volta a expressão,

afirmando que assim agia a sua forte oposição).

E na hora das rimas pesquisar, buscar,

pra xororô, até que encontrei borocoxô,

que de certa forma como sinônimo dá pra utilizar,

se a barra a gente um pouco forçar;

principalmente, pra quem vive a se lamuriar,

insiste, persiste, vive a se queixar!

Ou seja, tá sempre caído, desacreditado,

agoniado, chateado, desencantado, desmotivado.

Outro caminho que lembrei, foi em gíria pesquisar,

e aí até me surpreendi, pois uma coisa encontrei,

da molecada roubei, o demorô que ao xororô adaptei!

Agora, no desespero, quero confessar,

como quase nada conseguia encontrar,

fui atrás de Chitãozinho & Xororó,

dupla de cantores, de sucesso nacional,

com a diferença do Ó, mais aberto no final.

Fucei bem pra uma pista nova ir buscar,

e nome de dois pássaros acabei por descobrir,

e o Xororó é o que o som mais agudo gosta de emitir,

basta ouvir a dupla e a música deles, isso conferir!

Bom, agora um xororô vou me permitir registrar,

pois prometo me desafiar a nhenhenhém pesquisar;

mais aflição enfrentar, mais confusão arrumar,

um jeito dar pra esse vocábulo/expressão explicar!

xororô: do tupi guarani xoro’ro, 
sussurrante, murmurante dedução: 
intuir um pensamento a partir de uma 
ideia, conclusão urgem: de urgência, 
pressa letrada: estudada, que tem muito 
conhecimento, cultura exceção: que foge 
a regra geral arregaço: dobrar a manga 
de blusa ou de camisa para dar maior 
mobilidade, e no sentido de ação, de 
tomada de atitude desvendar: descobrir, 
tirar a venda dos olhos escarafunchar: 
pesquisar e procurar mais a fundo lamúria: 
queixa, reclamação penúria: sem nada, 
pobre borocoxô: sem vontade, entregue, 
indisposto forçar a barra: passar do 
limite, roubar no jogo demorô: gíria que 
quer dizer legal, ok nhenhenhém: veja a 
palavra na letra ene

VOCABULÁRIO:
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A letra Y, ípsilon é outra, com história pra contar,

o que ajuda como letra curiosa poder classificar,

nem se sabe direito com a palavra devemos começar,

pois quando, por extenso, o ípsilon se necessita escrever,

nem sua própria letra, o Y, nela consegue aparecer.

E mais, de outras formas ainda podemos encontrar:

pode ser Ípsilo, Ipsilone, Ípsilão, ou até com agá,

hípsilon, hipsilone, hipsilão, depende da região.

Norte, sul, leste, oeste, no nordeste, deste brasilsão!

Aliás, nossa língua é muito rica e engraçada,

abre mão da própria letra na hora de ser grafada,

como se ficasse sempre meio envergonhada.

O Y, ípsilon, o H, agá, o K, cá, o W, dábliu,

parece, não gostam de na foto aparecerem,

ficam de fora, na hora de seus nomes escreverem!

Ao contrário das outras consoantes,

orgulhosas, todas sempre participantes,

pedem até pra vogais com elas colaborar,

na hora em que precisam se apresentar:

bê, cê, dê, efe, gê, jota, ele, eme, ene, pê, quê,

erre, esse, tê, vê, xis, até a última, o zê !

Aliás, aqui vale uma outra curiosidade,

pra quem gosta, merece dar uma pesquisada;

procurar as definições de vogais e consoantes;

tem tantas explicações, muito interessantes,

desde sonoridades até como são classificadas:

vogais abertas, fechadas, alveoladas, aspiradas,

apicodental, bilabial, e mais um baita monte,

o que acontece também com a consoante.

E o Y, ípsilon tem outra curiosidade pra contar,

no começo da língua portuguesa, não devia participar,

e aí do grego deram um jeito de a importar.

No começo só servia pra em certas ocasiões se usar:

siglas, palavras estrangeiras, um outro som ganhar,

correspondia ao I, como em Byron, Taylor, boy, hobby,

yoga, yesterday, yelow, yacht, yakult, youtube, lobby,

yakuza, yakisoba, Yucatán, e mais o que se puder lembrar.

Tudo virou I, e o Y, ípsilon, não tinha mais pra onde ir,

junto com o K - cá, que pelo C deram pra substituir,

o W, dábliu, nasceu duplo U, virou Vê, pra você saber,

aí as três: K,Y,W, resolveram enterrar, depois ressuscitar.

Relembrando: o Y veio do grego, passou pelo latim,

migrou para o francês, voltou pro português.

Em 1943 foi abolido, depois em 1990 recuperado,

servia pra ajudar a escrever nomes complicados.
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Siglas como YMCA, empresas, apelidos de namorado:

João, virou Johnny, Roberto, virou Bobby, tudo enfrescado.

Em 2009, o K, o W e o Y voltaram a ser reintegrados,

de 23 passamos a 26 letras, pra facilitar a nossa escrita,

é o alfabeto reformado, deixando nossa língua mais bonita.

Até aí tudo bem, mas uma dúvida se tornou constante,

já que o Y, ipsilon tem som de I, é vogal ou consoante?

Isso muda tudo, pois o a, e, i, o, u, ganha nova companhia,

e a gente tem que repensar tudo, de como se aprendia;

5 vogais, mais 21 consoantes, sem nenhuma variante.

Já tem gente afirmando que vê as vogais se modificando,

de acordo com o som que seus usos vêm ganhando:

a, á, e, é, i, ó, ô, u, conforme as palavras vimos pronunciando;

nessa altura do campeonato, como vamos o Y resolver,

se é vogal ou consoante, depende do som, 

alguém tem que dizer!

Tá cheio de explicação, mas ninguém chega a uma conclusão,

fica o assunto em aberto, em suspensão, até nova definição!

Mas pra terminar, o Y, ipsilon quero homenagear,

mesmo que não consiga uma simples palavra começar;

então vou logo pro inglês, que em muito ajuda o português;

é a tal globalização: desconto virou off, sale, liquidação:

cachorro quente é hot dog, push não é puxar, é empurrar;

pull não é pular; pull é que é puxar.

Principalmente na hora de uma porta de vidro abrir,

a gente não sabe se tá entrando ou se tá na porta pra sair.

Diante de tanta confusão, veio a internet pra tudo confundir,

e aí como das novas ferramentas não dá para fugir,

uma quero sublinhar: o youtube, merece ressaltar,

uma grande invenção, onde de tudo podemos encontrar:

passado, presente, tá tudo lá, basta pesquisar,

e o futuro, com ele, também poderemos contar!

ípsilon: vigésima quinta letra do alfabeto; 
do latim, importado do alfabeto grego, 
onde é a vigésima letra. Tem som de i 
abolir: abandonar

VOCABULÁRIO:
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Zangado nasceu como um despretensioso adjetivo,

mas com o tempo mudou, se tornou substantivo,

de tantos personagens que da palavra se apropriou,

pra traduzir como uma pessoa prefere viver,

sempre mal-humorada é o seu jeito de ser:

“não tá bom, não vai dar certo, acho que vai chover,

fique esperto, não vai funcionar, melhor devolver,

foi azar, tempo não vai dar, isso vai quebrar,

melhor com isso não mexer, o cara não vai trazer,

e a frase pior, quando ele se torna o dono da razão,

ele por perto, já sai falando, como premonição:

“eu bem que avisei, não falei, eu já sabia, eu alertei!”

Tem gente que logo dá um jeito da figura apelidar,

de “boca maldita” passam assim o cara tratar.

Se um final de semana ao sítio o amigo convidar,

nada tá bom, só se preocupa em tudo criticar,

mesmo que os dias, cheios de sol, pra se aproveitar.

“Sabia que não deveria ir”, é bem capaz de afirmar,

nada está bom, como se tudo ele pudesse adivinhar,

a picanha não tava no ponto, o chope ruim de tirar,

a maionese sem sal, tinha que ele mesmo colocar,

a água da piscina tava muito fria, não dava pra entrar.

Deve ter mulher feia, como diz o ditado: odeia feriado!

Mas vamos na palavra zangado nos concentrar,

e um pouco da sua origem tentar revelar,

pois mais uma vez é uma onomatopeia, pra variar.

Mas o curioso é de onde foram se inspirar:

vem do mundo das abelhas, do zunido do zangão.

Ok, tudo bem, mas pra mim, gera confusão;

uma coisa é a palavra, o outro é sua representação,

que ele zune, indiscutível, mas porquê o mau humor?

Não consegui descobrir nada, seja lá o que for.

Nem no Houaiss, nem na internet, nenhuma explicação,

onde foram encontrar na palavra alguma relação.

É sabido que as abelhas ficam mal-humoradas como reação,

quando se mexe nos casulos, tirando o mel, sua rica produção,

mas não consta que mau humor fosse uma condição.

Então é isso, zangado quer dizer mal-humorado,

chateado, aborrecido, irado, raivoso, irritado,

agastado, contrariado, colérico, entediado,

descontente, briguento, indignado, emburrado,

bravo, enfurecido, valente, exacerbado,

rabugento, nervoso, queixoso, estressado.

Agastado, amolado, esquentado, ressabiado,

tiririca, iracundo, genioso, amuado,

reclamão, implicante, enfezado, esquentado.

Acho que dá bem pra uma ideia se ter,

como um zangado escolhe seu viver.
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Mas outro campo fui pesquisar, na internet consultar:

“personagens zangados”, escrevi, e tive que anotar,

impressionante como é fonte de inspiração,

no cinema, nos quadrinhos, no humor, na televisão,

pra onde a gente mirar, tem um zangado para ilustrar.

Talvez o anão da Branca de Neve seja o mais famoso,

pois de Zangado já nasceu batizado, todo tinhoso,

se incomoda, se amola, com a timidez do Dengoso,

disputa com Mestre a posição, sempre teimoso,

se irrita com os espirros do Atchim, que funga,

e pior, não aceita as excentricidades do Dunga.

Sempre de braços cruzados, cara de enfezado,

diz que vive com a Branca de Neve preocupado,

pelo seu bem estar e o que com ela pode acontecer,

é seu jeito da atenção dela fazer por merecer!

Tem o leão da montanha, o Lippy, que por amizade,

à hiena pessimista, a Hardy, mantém cumplicidade,

e não sei como aguenta tanta lamentação:

“oh, céus, oh vida, oh azar...” esse é o seu refrão.

Tem o Carl, do “Up, Altas aventuras”, o velhinho,

sempre aborrecido, enfurecido, pois vive sozinho;

quando conhece o pequeno escoteiro joga tudo pro ar,

e como num passe de mágica faz sua casa voar.

Vale a animação assistir e boas risadas poder dar!

Tem o Sr. Burns na série “Os Simpsons”, 

que não sabe sorrir,

em “Ratatouille“, o Anton Ego, culinário amargo, 

só faz exigir,

nos “Smurffs”, tem o Ranzinza, cujo nome não 

precisa traduzir.

No cinema então, zangado, tem de baciada, de montão,

aos roteiristas é prato cheio pra uma talentosa inspiração!

zangado: provavelmente de origem 
onomatopaica, vem de zangar, de zangão, 
o macho das abelhas, cuja espécie vive 
zunindo despretensioso: sem pretensão, 
sem ambição premonição: como se a 
pessoa pressentisse o acontecimento 
indiscutível: que não se discute, que não 
se tem dúvida tinhoso: manhoso, sestroso 
funga: do verbo fungar, jeito de respirar 
meio reclamando excentricidades: 
maluquices cumplicidade: parceria 
refrão: versos que se repetem, na música, 
na poesia

VOCABULÁRIO:



O que será que torna uma palavra engraçada?
Às vezes soa curiosa, a gente dá uma desconfiada;
às vezes parece estranha, na hora de ser lida, falada;
ou, a mistura das letras, no modo dela ser grafada;
raras, pois só em certas ocasiões são utilizadas.

Não é sempre que irá se deparar com bisbilhotar,
com apetrechada, cafuné, gafieira, ou sacanear,
debilóide, esdrúxula, forrobodó, vula, zangado,
hirsuto, joça, inzoneiro, otário, mentecapto,
nefelibata, loquaz, e a história do sorvete Kibon,
quiquiriquiqui, requenguela (coisa de enrolão),
umbigo, trambolho, xororô, parlapatão,
W- a letra, Y- a letra, que ao lado do K,
que vire e mexe cismam de arquivar,
e passa um tempo as resolvem ressuscitar.

Só pra uma ideia você ter do que nestas páginas irá ler,
um pouco aprender, se divertir e, espero, te entreter!
Melhor, com as histórias das palavras, te encantar.

Tudo pesquisado, muito rimado, muito trabalhado,
Umas fáceis de encontrar, outras de origens obscuras,
aí tive que especular, criar, arriscar certas aventuras.
A intenção é nossa língua valorizar e, do meu lado,
a quem apreciar, o prazer de deixar algum legado!

Jailson de Almeida, o autor esperançoso e gratificado!
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