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Eeeeeh ehhhe eh

Peço agora atenção
para o que eu vou contar

venho aqui fazer um convite
que vai ser de agradar

vai ter arte, cultura
e muita literatura

tudo em um só lugar

no Sarau Encantos da Serra
uma rádio virtual

sintonize pela internet
nossa cultura local

para manter viva a arte
em Serrinha e em toda parte

do Território do Sisal
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Apresentacao 
Mistérios entoados nos aboios e cantorias são traduzidos em um registro ino-
vador da cultura do Território do Sisal, promovido pelo projeto Rádio Sarau En-
cantos da Serra na cidade de Serrinha, Bahia.

O projeto surgiu como continuidade do Sarau Encantos da Serra, atividade exi-
tosa do Centro Educacional 30 de Junho, colégio da Rede Estadual de Ensino. 
No período de 2015 a 2019, 28 edições foram realizadas com a participação de 
estudantes, professores e comunidade escolar, artistas e coletivos culturais da 
cidade. Objetivava, sobretudo, a difusão e valorização da cultura regional, pos-
sibilitando um espaço de fruição e expressão artística, com foco na literatura 
em diálogo com manifestações artísticas diversas.

Ao final do ano de 2019, infelizmente, não foi possível dar continuidade com a 
proposta em âmbito escolar, devido à  extinção do Centro Educacional 30 de 
Junho. Ainda assim, o mais importante ficou: o encantamento pela produção 
artística que, atualmente, inspirou este novo formato.

No contexto da pandemia, no ano de 2021, aconteceu a primeira temporada da 
rádio web, transmitida do estúdio da Filarmônica 30 de Junho. Aconteceram 
três programas ao vivo nos dias 07, 14 e 21 de março. A programação da rádio 
contou com cantores, escritores/as, cordelistas, repentistas, rappers, mestres/
as de saberes populares em quadros temáticos, entrevistas e interação simul-
tânea com ouvintes. Foram três episódios com as temáticas Nossas Memórias, 
Presenças e Palavra abre caminho, que valorizaram artistas da Região Sisalei-
ra, bem como promoveram a disseminação da literatura oral e escrita, consoli-
dando o pertencimento a esse espaço criador.

Contemplado no Prêmio das Artes Jorge Portugal, vinculado à Fundação Cul-
tural do Estado da  Bahia via Lei Aldir Blanc, o projeto foi executado por uma 
equipe constituída por ex-professores e alunos da referida escola, estudantes 
universitários da UFBA e UNEB, produtores e profissionais da cultura. Ao todo, 
foram 33 pessoas beneficiadas, dentre produtores, comunicadores, designers, 
músicos, ilustradores e artistas convidados, com cerca de 100 pessoas benefi-
ciadas indiretamente. Em um período curto e intenso de trabalho, atingimos 
uma mobilização satisfatória no Território do Sisal e fora dele, com cerca de 5 
mil acessos durante as edições ao vivo.

Esta publicação materializa uma seleção das obras inscritas no Concurso Lite-
rário Encantos da Serra, em duas categorias: o Festival de Mentiras, Cuiudas, 
Lorotas e Invencionices (Contação de mentiras) e o Festival A Palavra em Sin-
tonia (Declamação de poemas). Dezesseis (16) trabalhos foram selecionados 
pela equipe de curadoria do concurso para exibição na programação da Rádio. 
Dos selecionados, três (3) vencedores em cada modalidade, escolhidos através 
de voto popular. Além dos textos que participaram da programação, outros 
textos foram selecionados para esta publicação. Ainda sim, fazem parte deste 
livro algumas obras contadas e interpretadas nos quadros Café com Poesia, 
com poemas autorais recitados pelos ouvintes, totalizando trinta e quatro (34) 
textos. Por fim, apresenta também o Horóscopo Literário, proposta de texto 
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escrita como uma forma lúdica de interação com o público ouvinte, com locu-
ção da Madame Lili e a previsão de cada signo de acordo com obras literárias.
 
Neste ebook é possível ouvir os áudios dos textos declamados ou contados. As-
sim, você pode conhecer como cada artista se expressou ou ter a experiência 
de ler ouvindo. Em cada página ou seção, tem um ícone que você pode clicar 
para ser direcionado à página que estão os áudios. Os programas completos 
da rádio também seguem disponíveis para escutar nas plataformas digitais ou 
acessando no site sarauencantosdaserra.com.br. 

Por fim, esperamos que o material presente nesta coletânea possa servir como 
fonte de pesquisas para estudantes e demais interessados na literatura e valo-
rização da cultura do Território do Sisal da Bahia.
Prosa e poesia. Um mergulho de encantamentos. A arte da cultura oral e escri-
ta disseminam  aprendizados com o que se tem de maior valor: a simplicidade 
do seu povo. Neste projeto, sentimos a troca que consubstancia ainda mais a 
cultura popular da nossa região. Desse modo, as obras aqui registradas, sem 
dúvida, ecoam a arte do Território do Sisal para outros mundos.

Saudações literárias,
Ana Lídia de Carvalho Oliveira 
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Clique para ter acesso aos áudios!

Radio Sarau Encantos da Serra
Rádio Sarau
Rádio Sarau
Rádio Sarau
Encantos da Serra (2x)

A palavra em sintonia
Na estação do sisal
O sertão todo floresce
É cultura do sarau

Do causo bem contado
À poesia matuta 
A cantoria revela
Seu povo na labuta

Rádio Sarau
Rádio Sarau
Rádio Sarau
Encantos da Serra (2x)

Tem rap, hip hop
Tal e coisa e coisa e tal
Juventude se joga 
Na região do sisal

Lá da Colina Carolina
De Senhora Santana
Serrinha transmite arte, viu?
Todo mundo se encanta

https://rodrigocarvo.notion.site/EBOOK-R-dio-Sarau-Encantos-da-Serra-cdc465f35366487fb2e68cff4f06c346
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Clique para ter acesso aos áudios!

Concurso Literario Encantos da Serra
Festival a palavra em sintonia - Declamação de poemas

Meu bom dia sai daqui 
Direto do Covão 
Vai trilhando as veredas 
Do nosso querido sertão 
Visita a rádio sarau 
Que fará divulgação 
Dos artistas locais 
E de outra região

Elanya Pimentel 

https://rodrigocarvo.notion.site/Festival-A-palavra-em-sintonia-7d43d0d65aad45e6b0c81b7849a14e2e
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AMOR DE OUTUBRO 

Amor de outubro
amor esse nosso que entende entrelinha
e deixa coisa subentendida quando quer

E é, pela quina do olho que reparo bestinha
esse amor de organismo, matéria
que não se esvai nunca

Amor que gruda, fica de chamego
tem cheiro de sabonete senador
dá até vontade de morrer de amor 
ainda que em vida

Penso nas probabilidades que a lei da física traz,
esse campo magnético, é também artístico
espiritual, se materializa
vira rotina e não se cansa

E que bom que a gente dança, valsa, forró, arrocha 
até funk, em sintonia
Sempre na sala/cozinha 
(esse é o jeito que tu encontra de tapiar minha fome) 
agora que o nosso amor tem nome
a gente nem se perde mais 
tentando explicar pro outro coisa nossa, né!?

Caminha sem pressa e na mesma direção
ouço o som da tua respiração
enquanto o sono meu não vem, penso:
como alguém pôde querer menos que isso um dia? 

Essa querência toda por tu tem formato de poesia
e eu escrevo uma ruma só enquanto tu dorme
feito um pacotinho de entrega
desenlaça todos meus nós

Faz sol na minha vida
ainda que com astigmatismo acentuado
todas as luzes do quarto se acendem
dá pra incendiar o mundo inteiro
de nós duas

E  é desse amor que eu gosto
um tanto fraterno, conjugal 
aurora boreal 
feito lampejo de céu.

Yasmim Araújo do Nascimento - Conceição do Coité 

https://rodrigocarvo.notion.site/Amor-de-outubro-6307ce68a7954dedaea6d316eebfe7b3
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AMAR É SOBRE OUTRAS COISAS 

Amar é sobre outras coisas,
É conteúdo que não se comporta em embalagens,
É termo que o substantivo não descreve,
Produto, mas não se sabe de quais reagentes,
E mesmo na ausência de ácido ou base 
Corrói a alma da gente.

É substância diluída no ser,
Dessas que a química não prescreve,
A matemática se abstém,
É história desregrada,
E a geografia para alcançá-la, 
Precisa ir muito além.

Transcender o espaço da terra,
Transmutar a mente mesquinha dos homens 
Movida a base de paz e guerra,
É que o amor é Universal,
É o antônimo de bem e mal,
Amar, é mesmo sobre outras coisas.

Laise Pereira Ramos - Serrinha

https://rodrigocarvo.notion.site/Amar-sobre-outras-coisas-a11c720b1f494c928b58ca5ca13134b4
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EU SOU CARNE

Eu sou carne, sou osso, sou corpo. 
Tenho estria, celulite, rinite, sinusite, bronquite...
Sou fogo, sou choro, sou vela,

E como vela, me derrete o calor.
Sou céu, sou inferno, sou sorriso quente, terno.
Sou louca, sou santa, sou o que eu quiser.
Sou Maria, Ana, Clara, Nazaré 

Sou paz, sou raiva, sou amor, sou música a se autocompor.
Sou Iemanjá, Maria Madalena, Medusa, Gaia, Atena. 
Sou Maju, do programa da TV, sou mais do que seu olho pode ver.
Sou Sarah, Amélia, Ester, sou uma mulher.
E que mulher! 

E pra ser mulher não basta querer, 
Tem que se sentir, agir, absorver.
E que não nos calemos com pouca coisa,
E que pouca coisa não venha a nos calar.

Sou fumaça ocupando um espaço,
E só vou parar quando o MEU espaço estiver comigo!
Me troco, me toco, eu torço e me contorço,

Sinuosa como cobra ou como rio: 
Eu me arrepio!

Eu escolho,
Eu mudo,
Mas não fico muda!

Falo tudo,
Com detalhes. 
Tais como os poros em minha pele desnuda.

Maria Joana Santana Barreto - Araci

https://rodrigocarvo.notion.site/Eu-sou-carne-b181d3c13c234f4d87a9ba819e74eb5a
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LIBERTAÇÃO!

Meu corpo, pouco a pouco se dilacera,
Pois dentro dele, existe uma fera,
Louca, insana, acuada,
E inquieta a grunhir,
Pede para se libertar e da jaula sair.

Ainda não achou meios para fugir,
Desta prisão, que eu mesma criei.
Em um mar de críticas, de cabeça mergulhei,
E o caminho de volta, 
em que pudesse me achar e ser eu mesma, 
ainda não encontrei.

Você cortou o cabelo tão curto, parece um menino.
Como é que pode botar três filhos no mundo de hoje,
olha só que desatino.

Você está enorme, tem que emagrecer, correr, parar de comer, 
senão aquela roupa não irá caber.
Com três filhos quem vai te querer?

Está muito magra! O que se passa? 
Está faltando comida em sua casa?
Cuidado para não passar mal!
As redes sociais mostram todo mundo como se fosse imortal!

Um mundo em desespero, 
em que tudo é tão estridente, 
todos aparecem sorridentes.
Mas, se você encarar de perto e olhar a fundo,
por dentro estão todos doentes.

Presos sem mostrar o que são,
Vivendo no piloto automático, 
vivendo sem noção,
sem nenhuma conexão com Deus, 
com a natureza,
Com a verdadeira beleza: 
Ser verdadeiramente, com destreza.
Ser o autor da sua própria história 
e aqueles que não concordam. 
Simplesmente vou dar as costas.

E na vida, sigo em frente.
Aquela fera presa que se libertar
Como águia, poder voar,
Criar, recriar, sentir a brisa do mar,
De cabeça nas coisas boas da vida eu vou mergulhar,
E vou ser feliz!  

Manoela Miranda Reis - Serrinha

https://rodrigocarvo.notion.site/Liberta-o-9b8e86a62e6240e08f18319bdb3cc433
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RUBI

Vulto iluminado de sedução 
De cílios longos 
Boca escupida pelo luar
Em pálpebras derramadas 
De estrelas
E tudo assim se compraz
Na síntese ofegante
Da tua face.

Eu calculo a tangente
No tilintar sonoro
Da tua gargalhada
E a chuva nasce
Envolvido pelo sol
Da tua lascívia.

É como se os druidas
De ti nada pudesse
Prever
Somente o tempo
Vai revelando
A tua existência.

Tão singular
Mas ufano
Essa estranha sensação
Que a tua elegância
Cintila.

Eu descanso
Os meus olhos e danço
No harmonioso
Compasso
Da tua presença.

E de ti me aproximo
Fagueiro
Como quem se observa
Uma flor de Lis
Umedecida pela tez
De um delicado
Romper da manhã.  

Daniel Gomes - Araci
 

https://rodrigocarvo.notion.site/Rubi-994f00f9cb854f16837de87c863e33eb
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TEMPOS DE CRIANÇA

Das coisas boa da vida,
Que carrego na lembrança,
Dos brinquedos que brincava,
Com amigos de infância,
Que brincando no terreiro,
em um sonho de criança.

Sempre tive esperança 
e pra mim foi um colosso,
pião e bola de meia,
um badogue no pescoço,
E meu cavalo de pau,
Com os brinquedos de osso.

Sem tirar nada do bolso,
Essas coisas se tinha.
Nas brincadeiras de roda ,
Que tinha cirandinha,
Esconde - esconde,
pega-pega e também amarelinha.

Os prazeres que eu tinha,
Nos meus dias joviais,
Lembro das brincadeiras do meu tempo de rapaz,
Mas eu me sinto feliz, das coisas que já vivi 
que o tempo leva e não traz.

A mocidade faz,
Toda a nossa mudança,
Que todo homem velho ,
Também teve sua infância,
No peito tem emoção,
E tem recordação do seu tempo de criança.

Victor Cerqueira dos Santos - Serrinha 

https://rodrigocarvo.notion.site/Tempos-de-crian-a-3afc782ef05f4820bb951681cea700bf
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O QUE SOU DE VERDADE

Fecha os teus olhos
Se quiser me ver.
A minha intensidade,
O que sou de verdade,
Vai além da visão;
Terá que sentir em teu coração.

Eu sou mais alma que corpo,
E esse sorriso fácil
estampado em meu rosto,
É só a porta para que
entre em minha vida.

Com direito a partida,
mas se quiser ficar...
Seja muito bem vindo!
Só não repara a bagunça,
É que sempre tem alguém partindo.

Mas eu espero que fique,
E por querer se torne parte de mim.
O teu olhar não me é desconhecido,
Quem sabe em outras vidas,
Já tenhamos nos visto, amado, enfim…

Fecha os teus olhos
e permita-se sentir,
É amor que domina meu peito,
Mesmo que por vezes,
o coração sendo rasgado,
Eu sigo o remendado
e amando do mesmo jeito.

Então, terá que fechar os teus olhos,
Se quiser me conhecer por inteiro.

Ariana de Santana Sena - Teofilândia

https://rodrigocarvo.notion.site/O-que-sou-de-verdade-dd8782cbb1c34291a70747652afbfba7


17

HOMICÍDIO GULOSO 

é que fiz tantos planos pra esse ano
de quando a gente se vênus
de beber dos teus venenos
tu prometeu me estocar, pra não faltar eu pra tu
e daí isolados, lavando os pratos, até nu

desse sonho acordei fúnebre
te fitei durante noite na imaginação em transe sonolento
pensamento meu viaja
nesse aconchego meloso me lambuzar ia
e de fato faço

sem ocultar desejos ou ereções
tu é garantia de acalanto e festa
só me resta deixar
na tardinha secreta, 
uma fugida da quarentena das querências

escrever poemas em ti, com a língua
secretar feromônios
cometer até um crime hediondo:
homicídio guloso... 
quando há intenção de amar

Luiz Henrique de Souza Pereira - Conceição do Coité 

https://rodrigocarvo.notion.site/Homic-dio-guloso-39d248a29d8840bfaee333450c37ef20
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DE LONGE, FRIO, SOLIDÃO

De longe, frio, solidão... 
Presença impercebível
De perto, calor, aconchego... 
Transfusão de energia
Contato humano, amor de 40 graus.
A mente em trabalho incessante
Em cada noite, encarrega-se de eliminar
tudo aquilo que não serve mais.
Assim, abrindo espaço para as nossas vivacidades.

Agregar memórias
Ser história,
E dentro das trajetórias, 
saber não ser METADE.

Estefane Mendes da Silva - Conceição do Coité 

https://rodrigocarvo.notion.site/De-longe-frio-solid-o-f9eb14fad20f45c2a7be70d04f1569b1
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TIRE A SANDÁLIA AO ENTRAR

Tire a sandália ao entrar
E lave o seu prato ao comer
Seja o baiano que você deve ser
Humilde, e com um sorriso no rosto

O calor não vem só do clima
Me chama pra dançar
Ao som de Flávio José
E relembrar a época
do chiclete com banana

De quebra ainda comemos uns licuris
E tomamos uma umbuzada
Pra quando o frio chegar
Parecer que estamos na Europa
Porque abaixo de 21 graus não aguentamos
E colocamos logo os capotes
Fazendo-me lembrar dos bons amigos, sinceros, em volta da fogueira.

Provoca-me um suspiro, de saudade
Aprendi a dar valor ao ir embora
Todo dia eu aprendo!
Por isso nem adianta mentir, 
conto os dias pra voltar a minha terra, 
a minha baianidade verdadeira.

Vitória Carvalho Maltez -  Serrinha

https://rodrigocarvo.notion.site/Tire-a-sand-lia-ao-entrar-68a1727fb5064cb48c59fe5e4e162c47
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RESISTÊNCIA VIVA

Entre o sucesso e a lama, 
século XXI onde tudo é comum.
A dor me segue como sombra, 
no cotidiano do negro,
que pensa ter acabado com a escravidão,
Foi o branco que mentiu pra você mermão?

Geração elevada
De raiz e estrutura,
respeitem, respeitem a nossa cultura.

Origem
Derramamento
De sangue
suor e lágrimas

Diz aí quem é você?
pergunta sem resposta,
olhares diferentes 
sem nenhuma proposta 
não estamos protegidos 
somos sim é agredidos 
com vozes bem postas

Não é vitimismo,
cadê a igualdade no quesito...
OPORTUNIDADE!!!!!!

Não queremos ser o futuro, 
somos o presente,
o choque do aço 
quebrando correntes,
sou o sol maior,
não me calarei, Brasil
o meu soluçar de dor ainda vive.

Sensação, sensacional, 
ter meu cabelo Black Power.
Sensação, sensacional, 
ter meus traços desenhados
no atabaque e tambor,
Oxalá me abençoou
Firma, firma 
assuma sua identidade menino - menina...
O corpo
A música
Posso ser até a (carne mais barata do mercado)

Carne da minha carne
Meu tiro de passagem

https://rodrigocarvo.notion.site/Resist-ncia-Viva-2582f2d67d6e4668b41a932b3707dccb
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Raças e etnias
Preconceito? Ironia!
Mas sou origem

Sinto a necessidade de gritar
Somos almas negras
Que lavaram com seu brilho choroso,
guerreiro e valente,
o meu corpo
Avisto lá do alto o choque do aço,
traçando detalhes guerreiros,
fincados no meu espinhaço

É tempo de falar
É tempo de resistir
É tempo de EXISTIR.

Linda Ynês Lima Cardoso Dos Santos - Serrinha
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FAZ FALTA

Não sou boa em matemática, mas consigo calcular
a falta que o povo tem de abraçar
Infelizmente esse corona chegou para atrapalhar
As calorosas saudações que só os brasileiros sabem ofertar

Porém não desanimamos, pois esse virus logo logo vai passar
E rapidinho nas ruas, as crianças vão poder brincar
Cabelos soltos e dentes abertos e a alegria vai raiar,
pois não há nada mais bonito do que ver uma criança brincar

Aproveitando da liberdade e podendo ser criança
Vivendo intensamente essa fase que se chama infância
Não é tempo de responsabilidades muito menos de trabalhar
É tempo de correr, sorrir e pular

Eu não vejo a hora desse corona acabar
para que finalmente possamos nos tocar
E mais uma vez volto a repetir
eu não sou boa em matemática, mas consigo calcular
a falta que o povo tem de abraçar.

Ana Gabrielle Araujo e Araujo - Serrinha

https://rodrigocarvo.notion.site/Faz-falta-30e8a80cdc494eb8811aef0ab6b205c8
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OBRIGADO VIDA

Na grande escola da vida
Ainda tenho muito o que aprender
As coisas que ela me ensina
Jamais poderei esquecer
Mas o que sempre me vem à tona
É a vontade de agradecer

Sou grato pela minha existência
Por tudo que já me aconteceu
Por aquilo que deu certo
Mas também pelo que não deu
Lá adiante enxergarei
O quanto isso me favoreceu

É a gratidão projetada pela fé
Que não me deixa submergir
Pois o mundo continua disponível
A luz brilhará e eu vou seguir
Feliz é quem não enlouquece
Com as loucuras do existir

Claudio Oliveira Lima - Conceição do Coité 

https://rodrigocarvo.notion.site/Obrigado-vida-6ff546df670048d2baedcc9243ffa427
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OS EFEITOS DA AÇÃO HUMANA NA NATUREZA

Contemplando o horizonte,
Sinto uma dor no meu peito.
Por notar o grande efeito,
Da mão humana nos montes.
Diversas vidas interrompem
Na natureza explorada;
Por ser demais maltratada
Poucas árvores hoje restam.
Trocaram a bela floresta 
Por paisagens degradadas.

Plantaram então as pastagens
Muitas árvores dizimaram;
Algumas que ali restaram
Envolvidas nas ramagens.
Vivem com pouca folhagem
Mostrando a degradação
Onde era estrada de chão,
Veio o asfalto e cobriu.
Por isso não mais se viu,
Poeira em nosso Sertão.

Hoje é seco o que se vê
Onde antes era folhagem
Resta pouco de ramagens,
Impressiona a quem ver
Zombam do nosso viver;
O predador ambiental.
Não dá pra se conformar;
Temos mesmo que lutar,
Em defesa do natural.

Antonio Carvalho de Queiroz (Cristóvão) - Povoado da Chapada, Serrinha

https://rodrigocarvo.notion.site/Os-efeitos-da-a-o-humana-na-natureza-7d1d347b9f5e44568c1af2a242d83d5e
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SAUDADES

Hoje vivemos um tempo
Difícil de acreditar
Longe de quem amamos,
A saudade a apertar.
Família e amigos,
Sem poder aglomerar.

Ao recordar o que vivemos
O mundo ganha mais cor
As lembranças que ficam
Dos momentos de louvor
Ao lado de quem se gosta
Com carinho e amor.

Tem aqueles que estão longe
Tem aqueles que partiram
Os momentos que se foram
Não serão esquecidos.
Pois dentro do peito
Recordações estão reluzindo.

Uma coisa é certeza
Não podemos esquecer
A esperança não morre
O reencontro vai acontecer
Reviveremos momentos
A alegria reabastecer.

Os pedidos aumentaram
As orações redobraram
De joelhos no chão
Há tantos sonhos e aflição
Para acabar a pandemia
Saudades daqueles dias.

Pensei em só uns dias
Que ficaria sem abraços
Mesmo com sua presença
Um de cá outro de lá
Saudades bate bem forte
Quando será que vai passar?

Lorena Santos de Jesus - Serrinha

https://rodrigocarvo.notion.site/Saudades-4043da025f7749e89b9f69ce21199b4a
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NÃO SE CULPE

Não se culpe por agir
Como um ser humano frágil,
A dor quase nunca vista
É a que o coração mais sente,
A ponto de sufocá-lo.

Ali, mediante um cenário
Criado pra soltar gritos
Que somente a alma conhece,
Pois ela mesma os dá,
Não existe preocupação
Quanto a reação da platéia.

Chore sempre que preciso,
Abrace o travesseiro,
Mas não entre em desespero,
Lembre que não estás só;
Não existem explicações
para algo inesperado.

São tamanhas as surpresas,
E pouquíssimos abraços;
Talvez porque o abraço
Para muitos, só é dado
Em momentos de alegria.

E poucos sabem lidar
Com um coração entristecido.
Não se culpe se estás triste,
Seja forte, se levante!
Erga a cabeça agora,
E mostre pro mundo afora
O brilho que em você existe!

Paloma de Oliveira Geambastiani - Serrinha

https://rodrigocarvo.notion.site/N-o-se-culpe-b729b454a9f746e49e36d505485df34c
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MULHERES E AGROECOLOGIA

As mulheres se organizam
E conquistam seus espaços
Cada vez mais fortes
Elas fazem desabafos.

Ainda há classes excluídas
Com desigualdades sociais
Mulheres sofrem violências
Nos campos e nas capitais.

São tantas fragilidades
Sem autonomia e poder
A desigualdade de gênero
Impedem a mulher crescer.

Ainda há desigualdades
Das mulheres brasileiras
Mas buscando superar
Elas são muito guerreiras

Nos espaços que atuam
A mulher tem a crescer
Com maior visibilidade
Autonomia e poder.

Muitos problemas enfrentados
Mas tem metodologia
Faz seu plano de ação
Trabalhar em Agroecologia.

Era vista como doméstica
Não podia exercer
Nem ocupar outra função
Nem direito e dever.

Era trabalho improdutivo
Sem possibilidades de crescer
Mas aos poucos descobrir
Empoderamento tem que ter.

Participando e produzindo
Na agricultura familiar
Nos grupos de produções
Mulher retada no ar.

Tem que ser mulher ativa
No campo ou na cidade
Com muita sabedoria
E também capacidade
Fortalece a Agroecologia

https://rodrigocarvo.notion.site/Mulheres-e-Agroecologia-7dd3dc0e7e94419d9b18c0e43650ce04
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E dá sustentabilidade.

Maria Agnelina Santos de Jesus - Serrinha
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MARIAS E MARIELLES

Quantas Marias? Quantas Marielles?
Assédio, estupro e agressão
Que sofrimento, sofrimento das mulheres
Não quero ver roupas sujas
E nem sangue escorrer pelo chão
Aprendam a respeitar, pois, não é não

Números absurdos, me arrepio só de pensar
Uma roupa curta, ou o seu jeito de andar
Não te dá direito algum de uma piada soltar
Fico triste e indignado 
Merece esses cabra safado,
Na faca cega ser capado

Isso tudo é preocupante
Quem me dera que tudo isso
Se acabasse nesse instante
Valorizem a mulherada
Elas são poderosas
Magra, gorda ou malhada
Isso é mulher brasileira
arretada e guerreira
Médica, estudante e costureira 
Doméstica, empresária ou merendeira 
Não importa a profissão, 
estão no meu coração 
e brilham feito estrela

Cada uma do seu jeitinho
Todas são maravilhosas
Mais uma vez, peço respeito às mulheres
Pois algumas são Marias
e outras Marielles

Vitor Santiago de Souza - Povoado Mato Grosso, Serrinha

https://rodrigocarvo.notion.site/Marias-e-Marieles-19aaeb84b7634ce4b331ede5b6354ec0
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MÁGOAS

Olhe dentro dos meus olhos
E ouça o que eu vou pedir
Por favor não vá
Se você pretende mesmo partir

Veja o meu pranto
As lágrimas que derramou aqui
Elas caem pedindo
Para você não ir

Sei que o nosso amor não vai bem
Mas ele merece chances novas
Você tem que compreender
Que a vida não é um mar de rosas

Eu compreendo sua mágoa
Entendo toda sua dor
Mas coisas como essas
São inevitáveis no amor

Vamos nos reconciliar
Será melhor dessa maneira
Não vale a pena sofrermos
Carregando mágoas a vida inteira.

Mateus Oliveira - Povoado de Lagoa Seca, Serrinha 

https://rodrigocarvo.notion.site/M-goas-59f05a02a7fc4b73a5b9153d00478a64
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Concurso Literario Encantos da Serra
Festival de cuiudas, lorotas e invencionices - Contação de mentiras

Será mentira ou será verdade
Será mentira ou será verdade
Agora vocês vão ver o que é barbaridade!

Antonio Queiroz

https://rodrigocarvo.notion.site/Festival-de-cuiudas-lorotas-e-invencionices-5affeb23051c4da09ab133ca2b7fb687
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Rapaz, me deu a ripitina de ir caçar… 

Peguei minha espingarda de caçador e aí vou para o mato. Chego lá, dei de 
cara com sete rolinhas... só sete o que? Tinha mais sete do outro lado. Se in-
teirou 14. Aí peguei minha espingarda, contei 14 chumbos e peguei na mira e: 
pei!. Aí rodei a espingarda... E caiu rolinha para todo canto. Cheguei lá, comecei, 
peguei até as 10... tava de boa, passou das 10, 11, 12 já começou a me preocupar 
e cheguei só até as 13. Aí não achei mais a 14. E fui embora triste para casa. Dei 
de cara com uma formiga carregando uma imensa melancia, ofereci ajuda ela 
não quis, renegou. 
Porque ela disse: 

- Não moço, é uma promessa que eu tenho de uma prima minha que eu tô 
trazendo de Araci para Ichu, eu tô aí invadindo sua roça que tava pesada. 
Eu: 
- Tudo bem, boa viagem.
Ela: 
- Brigada. 

Aí fui para casa quando eu cheguei no pé de jaca só vi o bater de asa: Tê Tê Tê 
Tê, aquela agonia. Quando eu olho a rolinha voando e o chumbo atrás, um pé 
de coco também. Aí matou, completou as 14 que contei em casa, né? Quando 
cheguei em casa, que contei a história tudo direitinho, a galera não acreditou. 
Só que tinha uma cachorra comigo, e aí muito esperta disse: 
Não, foi verdade, eu vi também.

Antônio Cristóvão Santiago de Souza - Povoado do Mato Fino, Serrinha

https://rodrigocarvo.notion.site/1-Rapaz-me-deu-a-ripitina-1cfcb68bed424a31ae1d4a19356aa450
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Um cabra corajoso mesmo

Oi gente. Vou apresentar aqui uma história que aconteceu com um colega 
meu, ele tem a minha idade, 57 anos. Quando ele tinha 7 anos ele cuidava das 
abelhas do pai, o pai tinha 10.000 colmeias, das colmeias maiores que podia 
ter. E aí a cada dois dias ele contava essas abelhas para não deixar perder nin-
guém. 
Quando foi um dia, ele precisava ir fazer um trabalho, mas tinha que tá lá 8 
horas. Ele foi contar as abelhas. Saiu 7 horas de casa e foi contar as abelhas. 
Quando tava na última colmeia ele notou que faltou uma... aí saiu correndo 
para procurar. 
Correu, correu e encontrou um pé de Flamboyant com 50 metros de altura lá 
no meio da mata, aí ele viu logo a abelha dele junto com as outras dos vizinhos 
lá. 
E aí disse: aquela é a do meu pai!
Aí correu, pegou o machado, tocou-lhe o pau cortando: bateu, bateu, bateu. 
Quando tava na metade do pau pra derrubar - o pau tinha uns 10 metros de 
diâmetro - o machado voou nas folha... Perdeu. 
Ele botou fogo para queimar as folhas e vê se achava o machado... aí queimou 
o machado, ficou o cabo. 
Então, ele foi no ferreiro. O ferreiro ao invés de fazer o machado, errou e fez um 
anzol. Ele pegou o anzol. Aí acunhou no cabo do machado. 
Voltou, chegou no Rio.
“Vou pescar agora”. Foi pro rio, jogou o anzol no rio, quando a linha desceu de 
vez, que puxou com boia e tudo, ele arrastou. Saiu supapano. Saiu um cande-
eiro aceso. Ele pegou o candeeiro e saiu correndo para casa do pai, o pai disse: 
é, já que tem um candeeiro, vamo botar aqui. 
Botou num canto, o candeeiro ficou lá queimando. Até hoje - ele já tá com 57 
anos - até hoje o candeeiro tá aceso, nunca faltou luz. Bota a energia, liga to-
mada, carrega celular, computador, micro-ondas, televisão... tudo que precisa 
de energia você pode usar com a energia desse candeeiro. Ele tem hoje 57 
anos, esse candeeiro aceso lá nunca apagou, nem nunca faltou gás. 
Aí resultado, ele desistiu de pegar a abelha, mas tem certeza que até hoje a 
abelha tá lá em cima desse pé de Flamboyant chupando o néctar da flor e ele 
vai um dia derrubar e pegar, pode ter certeza disso, porque o cabra é corajoso 
mesmo.

Antonio Carvalho de Queiroz (Cristóvão) - Povoado da Chapada, Serrinha

https://rodrigocarvo.notion.site/2-Um-cabra-corajoso-mesmo-c4c7342b9ab649809ff583c1a0190c7b
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A história do cabra valentão

Lá pro meio dos matos, nas caatinga, morava um cabra todo tirado da valente, 
era o sabido, era o bom... mas morava sozinho, tava cansado, não queria mais 
viver só. 
Aí um dia ele levantou na certeza de que arranjava uma mulher para ele. 
Aí ele falou: 
Hoje eu arranjo nem que seja assombração, mas eu arranjo uma mulher e tra-
go pra casa.
 Aí ele se mandou pela estrada, pelos meios das caatingas procurando... lá na 
frente uma mulher aparece para ele andando na frente dele com os cabelos 
bonitos, toda arrumadinha, ele encostou o cavalo e perguntou: 
Dona Maria quer ir morar mais eu? 
A mulher não respondeu nada, estirou a mão e montou no cavalo e aí carregou 
essa mulher para casa. Chegou lá, apresentou a casa toda para ela, mostrou 
tudo onde ficava, a cozinha, tudo as coisas da comida, de fazer a alimentação, 
tudo direitinho e aí pegou e falou assim para ela: 
Eu tô indo trabalhar quando eu voltar, então, nós vai tá junto e aí eu lhe conhe-
ço melhor, faça aí a nossa comida que eu tô saindo.
Foi embora. 
Quando ele voltou meio-dia doido pra comer, pensando que tinha comida 
pronta, tá a mulher em pé, de junto do fogão, a lenha lá botadinha já lá na 
trempe, mas sem conseguir acender. Aí ele olhou assim para ela e disse: 
- Sopra o fogo sinhá Maria, parece que não tem dente...
Aí ela disse:
- Se quando eu era viva eu não tinha dente! 
Quando ele ouviu aquilo, o cabra corajoso se melou todo e desmaiou. Nunca 
mais o corajoso quis levar para casa, nem que fosse uma assombração.

Irene Santiago de Oliveira Santana - Serrinha 

https://rodrigocarvo.notion.site/3-A-hist-ria-do-cabra-valent-o-1254733ecf4746afaac2d555948c5bed
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Eu criava uma porca 

E meu vizinho tinha um plantio de mandioca. Para não abusar o vizinho, colo-
quei uma canga com três metros de altura e quatro trevessa. Aí o vizinho veio 
falar que a porca tava no terreno dele. 
Eu disse:
 - Não existe, a porca de canga, a cerca boa…
Conferi tudo e não tinha passagem nenhuma. Daí a porca sumiu por sete dias.
Veio a raiz da mandioca do vizinho, passou pelo meu terreno, a porca comeu 
o plantio de mandioca, aí dentro da mandioca ela sumiu pro terreno, lá ela fez 
um ninho de parição, aí pariu, voltou por dentro da mandioca novamente, saiu 
no meu terreno com seis leitãozinho, até graudinho e tinha um que era quase 
do tamanho da mão, sete leitão... e todos sete de canga.

Antônio Alves de Souza - Povoado do Mato Grosso, Serrinha

https://rodrigocarvo.notion.site/4-Eu-criava-uma-porca-e196b96ed04a452890ee0744c55d4a5c
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Uma história de arrepiar

Vou contar uma história que é mesmo de arrepiar,
Preste muita atenção no que irei contar!
Perdi bem uns dois quilos da carreira que eu dei,
Depois de ver o que eu vi e ouvir o que escutei!

Na cancela de uma roça vi uma coisa ali pular,
É claro que pulei atrás e entrei pra curiar!
Como sempre o azar teima e vem primeiro...
Pulando a cancela cai em riba dum espinheiro.

Com a calça rasgada e sem um taco da mão,
Continuei minha saga atrás da assombração.
No muro duma casinha uma sombra de uns dois metros,
Nessa hora eu já tinha rezado bem uns dez credo!

Via a sombra mas não via de onde vinha.
Procurei no terreno e do lado da casinha.
Desisti de procurar e resolvi ir embora!
Mas calma, não é assim que acaba essa história!

A assombração ficou retada e de mim veio atrás,
Se não fosse o secretário, era o próprio satanás!
Corri que quase voei, mas não adiantou!
Bati de frente com a coisa que logo me encarou.

Não sei o que era aquilo, se era homem ou mulher...
Tinha barba, tinha bigode e os peitos batia “nos pé”!
Debaixo de um dos peitos tirou três cartas,
Mandou eu escolher ligeiro, se não me matava!

Disse rindo com a voz de uma gralha velha:
Das três cartas que te mostro só uma é a certa.
Se uma das erradas por ventura eu pegasse,
O destino ali escrito o bicho queria que eu penasse!

A carta certa me deixaria livre para ir!
As erradas eram tão tristes que até hoje não me esqueci!
Numa eu morria ali mesmo de picada de formiga,
Falando parece ser besta mas pensa numa morte sofrida.

A outra carta errada escondia uma maldição,
Que não só me atingia mas toda a população:
Dizia que o chefe dele, o cão, iria voltar,
E que pra presidente ia se candidatar!

E o pior que o miserável nem ia se disfarçar,
E mesmo sendo o capeta as eleições ia ganhar!
Quando vi aquela praga já tava todo “cagado”!
Perguntei qual era o nome então do candidato...

https://rodrigocarvo.notion.site/5-Uma-hist-ria-de-arrepiar-efe64f33b98e44bc958acc43f877cce3
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Disse: “Vem como Messias para esvaziar o seu Bolso”.
É melhor Jair se acostumando que da carne tu só vai roer o osso!
Disse ainda que não seria difícil de perceber,
Iam meter uma facada e nem sangue ia ter.

Com risco de morrer, mas vendo o que “tamo” passando,
Resolvi abrir a boca, mas não saia fofocando!
O secretário do capeta já veio aqui me buscar,
Mas antes de morrer uma dica eu vou dar:

A única forma de se livrar do presidente tinhoso,
Não é com faca, nem ódio, isso deixa ele poderoso!

É unindo todo mundo, todo aquele for gente,
E pedir aquele troço, “impixu”, a palavra diferente!
Seja mais esperto e articulado que o cão,
Mostra ele quem que manda até pedir exoneração!

Maria Joana Santana Barreto - Araci
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A traíra

Vamo lá...Conheci um amigo que é vaqueiro daqueles fanático mesmo que 
gosta de vaquejada, trabalhar dia e noite sem parar. Ele quando saía da casa 
dele, tem um riacho... um rio. E aí, foi atrás de uma novilha, mas já era tardezi-
nha.
Quando tava enrabando a novilha, começou a chover. Aí ele esperou a chu-
va passar e tava retornando pra casa dele. Quando olhou o riacho tava com 
bastante água mesmo, assim ele colocou o cavalo para atravessar. Quando o 
cavalo chegou no meio do riacho se bateu numa traíra, mas o cavalo dele era 
bastante forte...e no peito de cavalo cê sabe como é, forte também.
E aí ele seguiu pra frente e conseguiu atravessar. Quando ele venceu, que 
olhou lá do outro lado, tinha uma traíra de 7 metros. Aí como ele não poderia 
pegar só, ele foi na vila chamar os colegas. 
Chegando lá, um dos colegas disse assim: 
Olha, hoje de manhã, eu tava andando, e aí eu vi uma obra, aí fui lá olhar, me 
aproximei. 
Quando eu cheguei lá tinha 7 homens fazendo uma panela. 3 homens e meio 
por dentro e 3 homens e meio por fora. Aí o vaqueiro falou:
Sim?, e pra que uma panela desse tamanho?
Aí eu falei: 
Pra cozinhar sua traíra!

José Edmilson Alves de Souza - Povoado do Mato Grosso, Serrinha

https://rodrigocarvo.notion.site/6-A-tra-ra-4ea8d88549d4474389a46f616559331b
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O padre e a perdiz

Então é o seguinte, tinha um homem que era caçador. Aí ele saiu para caçar, 
matou uma perdiz graúda, gorda, né? Aí falou assim pra mulher: 
Mulher, apronte essa perdiz aí que eu vou chamar o padre para vir almoçar 
mais a gente.
 Aí ele saiu. 
Chegou uma outra mulher e disse assim:
Mulher, que tempero cheiroso é esse aí?
É uma perdiz que meu marido matou e diz que vai convidar o padre pra vir 
almoçar mais a gente... e ele já foi buscar ele.
Daí a pouco, é vem o padre. 
Aí a mulher falou assim: 
- Nada, deixa de ser boba, vamo comer essa perdiz rapaz… negócio de ficar 
dando perdiz a padre. Nisso aí ele chegou mais o padre.
Aí a mulher disse assim: 
Marido cadê a faca? Pra amolar pra cortar a perdiz?
 Aí ela foi e pegou a faca. 
Aí a mulher que veio... A mulher..., a dona da casa, disse assim: 
Seu padre, ói, meu marido pegou a faca pra amolar pra lhe capar.
Aí o padre disse assim: 
Vá capar o diabo que eu não vou esperar! 

Antônio Lúcio de Oliveira - Serrinha

https://rodrigocarvo.notion.site/7-O-padre-e-a-perdiz-1e3c674f18d04461b2a58b5689d2d543
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O porco e o roçado

Seu Joaquim Inácio, lavrador, cuidava de seu sítio com todo carinho. Plantava 
milho, feijão, batatas, abóbora e sempre tinha de tudo. Costumava rodar a sua 
roça todos os dias e sempre com todos os cuidados. 
Ele começou a observar suas plantações falhadas como se tivesse ação de ani-
mais, comendo e bagaçando tudo. Armou uma campana e de repente um 
grande porco comendo e acabando com a sua roça. Ele parmeou, mirou e 
açoitou sua foice em direção ao porco e com isso o animal correu para uma 
mata dentro de sua roça e olhou para trás. 
Com todo o susto abriu a boca tremendo e assustado. A foice entrou pela boca 
do porcão e ficou presa na saída do rabo. O porco rodou, rodou com aquela 
foice presa em seu rabo e rodou, rodou, rodou… quando veio se soltar desse 
golpe açoitado de foice, já tinha roçado mais de três tarefas de mata! Pense 
num porco roçador! 

João Apóstolo Santiago de Carvalho - Serrinha

https://rodrigocarvo.notion.site/8-O-porco-e-o-ro-ado-892b5c1cfac4458da8fbb66aa32859b7
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Zé corredor

Pra quem não me conhece sou Zé corredor
O mais veloz do Nordeste
Ninguém nunca me passou 
Corro muito até demais
Sou matuto eu sou capaz  
Um macho cabra da peste

70 anos correndo como uma leoa
Uma perna é mais curta e a outra é ruim
Deslizo como uma canoa
Porque aqui no nordeste
 Não há cabra da peste
Que possa ganhar de mim

Certo dia me chamaro pra correr lá nu sum palo
Disse que la tinha uns cabras que me chamaro de tabaréu
Fiquei todo arterado mas com ele não me abalo
Despedindo da muié antes de ir correr 
Eles são das olimpiadas mas comigo vai perder
Mais tarde chego andando carregando esse troféu

Já no sum Palo oprocheguei pra saber
Perguntei com raiva tu esta desafiando?  
São 30 corredor  não vim aqui pra perder
Eu não perdo pra fraco
Pra ver como eu sou macho
Vim do nordeste andando

Pra eu ganhar arrochado resolvi correr de costa
Era longa a estrada rapidinho ia chegar
A labuta iniciando eu de olho na aposta
Já ganhando essa corrida  vi que o tênis não calcei 
Voltei lá no início um sapato em botei
E de ré eu parti mais uma vitória fui ganhar

Já depois dessa corrida
Vinheram me bajulá 
Me deram tudo nessa vida
Mas eu nao queria nada 
E sai em disparada
Pois de pé eu vou vim vortá

Encerrando essa história depois eu te conto mais
Passou aqui um avestruz e correndo eu vou pegar 
Agora eu vou atrás
Mas eu nunca me calo
Pois não tem um só cavalo
Que De mim pode ganhar  

Rui Antonio Andrade Ribeiro - Povoado do Recanto - Serrinha

https://rodrigocarvo.notion.site/9-Z-corredor-b589b4d7aa6a41189dbbb3c2b26b77e9
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.

Cafe com poesia
Vamos separar o menorzinho e abrir bem os ouvidos e os corações, porque o 
encontro com a poesia está marcado. Bom dia, com café e poesia!

https://rodrigocarvo.notion.site/Caf-com-poesia-4edaf36d437a4243b46eb86374ed162f
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Saudades da minha Bahia

Sinto saudade de tudo aí 
Do cheiro, do gosto, do abraço, 
do nosso jeitinho de falar no compasso. 
Sinto falta 
dos meus amigos queridos,
do meu filho, da minha nora, 
que lindos! 
Sinto falta dos meus irmãos, 
da família, dos almoços, 
dos encontros com meus pais já falecidos.
Sinto falta do interior 
e da minha Salvador!... 
Sinto falta de tanto amor. 
Sinto muita falta do mar,
mas acho que sinto muito mesmo 
é falta de mim quando estava lá

Eliana Amorim - Salvador

https://rodrigocarvo.notion.site/Saudades-da-minha-Bahia-af30128d46c342708f3e44441b80cf22
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Felicidade 

Felicidade 
é a vida no campo. 
Se ouve o vento passar 
assobiando fraquinho,
querendo te relaxar.
É despertar cedinho
para ver o sol nascer
enquanto o galo canta 
para um novo amanhecer...
E vem aquela folia de passarinho 
chegando no pé de umbuzeiro
frutas vão bicando 
e o dia passa tranquilo 
com essa bela magia
dá até vontade de rabiscar 
uma poesia

Irá Rodrigues - Santo Estêvão

https://rodrigocarvo.notion.site/Felicidade-1a8dfecc8cbf477590dcb4064f4dc2c1
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O viver de agora 

Os dias passam com velocidade, 
ultimamente tem sido assim..
“Imagine na correria da cidade” 
em silêncio, grito isso pra mim. 

Sorte que vivo no sertão
com a leveza do sabiá, 
em sua melódica canção,
fazendo cada santo dia miorá. 

Pra esse solo fértil brotar,
aguardamos a trovoada, 
pra o sisal, o mandacaru e o licuri florar. 

Tirando da pobreza
quem tem coragem de lutar 
pois os quato canto aqui é riqueza.  

Aquele cenário da casa de vovó, 
um pote xei d’água
no prato uma buchada, não tinha coisa mió,
o olhar agora deságua.. 

Aproveite todo tempo
e valorize nosso lugar 
por aqui tem sentimento
e vale a pena alimentar. 

Nesses versos venho expor, 
que a seca da saudade maltrata.. 
mas quem ganha é o amor.

Seja grato pelo que tem
principalmente vovó & vovô, 
daqui pra lá não passa trem.

Lorena Clarice - Riachão do Jacuípe

https://rodrigocarvo.notion.site/O-viver-de-agora-6f8b9243cd71437480779940af09d27a
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O poder da palavra

Um dia me perguntaram 
O que eu queria ser 
Respondi logo depressa
Nem pensei em escrever
Vou ser sempre algo novo 
Quero ser a voz do povo, 
pois palavra tem poder

E como poder dessa palavra você pode caminhar 
Conhecer novos lugares até mesmo sem andar 
e guardando na lembrança 
que palavra sem confiança 
de nada lhe valerá 
confiança que nos faz forte
demonstrando o valor 
ela nomeia o pobre, o rico e o governador 
a palavra ela destrói vidas 
como também já salvou 

e essa destruição ocorre de vários jeitos
tem palavras que afeta o coração 
mas antes um tiro no peito 
É que as Palavras machucam 
Então tente ter respeito 

respeitar sua decisão
é compreender suas palavras 
é te tirar da Escuridão 
trazendo um pouco de calma
 é como se fosse um eu te amo sabe
 daqueles que afeta a alma

uma palavra é decisão
que digo que é verdade 
A depender da ocasião escola ou reunião 
se é sim ou se não 
vou dizendo meu irmão 
que é nossa realidade 
ficar em cima do muro 
nunca fui sinceridade 
e com esses palavreados 
agora pude dizer
que tudo que tu desejas pode-se assuceder 
em meio a Tantas Coisas da Vida
 tu não pode te esquecer 
que ela é Libertadora te fazendo viver 
seja ela Mau ou boa 
as palavras têm poder.

Atanael Barros - Água Fria

https://rodrigocarvo.notion.site/O-poder-da-palavra-2b2f50e89f3d401c9735f181ccc26305
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Invenção do livro

Antigamente o livro era feito de jornal. Não fazia como era hoje. Vinha do jor-
nal, vocês sabiam? Era assim: pegava as folhas de jornal velho, apagava todas 
as letras com o lado azul daquela borracha e aí a folha branca era cortada e 
costurada no tamanho do livro. Foi assim que inventaram o livro. É verdade! Tu 
não sabia não, era? Mas teve um dia, rapaz... essa foi boa. Que o rapaz da gráfica 
que eu trabalhava, em vez de apagar as letras, apagou o papel branco! Pois é! 
Vai saber! Apagou o papel todinho e só ficou as letra tudo miúda na mão dele. 
Uma ruma de letra na mão dele!!! Rapaz, se eu disser você não acredita! Im-
pressionante o tanto de letra que tinha! O jeito foi fazer, sabe o que? Uma sopa! 
E assim foi inventada a sopa de letrinha! E tinha gosto de sílaba, viu?

Marina Carvalho - Serrinha

https://rodrigocarvo.notion.site/Inven-o-do-livro-f8cd3abfdd1a49a8b6df5e81f5444754
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Forró do Zé do Bode 

No pé de serra tem forró a noite inteira 
De sexta-feira vai até o sol raiar 
Minha morena logo cedo se arruma 
E me avisa que está a me esperar 

E quando chego pego na cintura dela 
Dou um cheiro no cangote 
Pra morena se animar 
O Zé do Bode quando dedilha seu fole 
Fica todo animado 
E não quer saber de  parar

Forró, forró
Vai até o sol raiar 
Forró, forró 
Vamos lá forrozear 

Minha morena com seu jeitinho faceiro 
Vai espalhando seu perfume pelo ar 
Me envolvendo com seu cheirinho gostoso 
E passo a passo não quer saber de parar 

O Zé do Bode quando dedilha seu fole
Fica todo animado 
E não quer saber de parar

Forró, forró
Vamos lá forrozear 
Forró, forró 
Vamos lá forrozear 
Minha morena não quer saber de parar

Forró, forró
Vamos lá forrozear 
Minha morena não quer saber de parar

Forró, forró
Vai até o sol raiar  
O Zé do Bode não quer saber de parar

Forró, forró
Vai até o sol raiar
Forró, forró
Vai até o sol raiar

Zenaide Queiroz - Senhor do Bonfim

https://rodrigocarvo.notion.site/Forr-do-Z-do-Bode-e3daf04cb6954cf3988a76325c39fef2
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Horoscopo Literario 
Madame Lili falou, a gente acredita! 
Ela traz o seu livro emprestado de volta em 3 dias! 
Não é cuiuda, nem lorota, 
o Horóscopo Literário é verdade verdadeira!

O HORÓSCOPO
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