
                      

1 .  Vida de sapo 
O sapo cai num buraco e sai
Mas noutro buraco cai
É um buraco a vida do sapo
A vida do sapo é um buraco
Buraco pra lá buraco pra cá
Tanto buraco enche o sapo
                                  

2. adiVinha dos peixes 
Quem tem cama no mar?
O camarão
Quem é sardenta, adivinha?
A sardinha
Quem não paga o robalo?
Quem roubá-lo
Quem é o barão do mar?
O tubarão
Gosta a lagosta do lago?
Ela gosta
Quantos pés cada pescada tem, hein?
Quem pesca alegria?
O pescador
Quem pôs o polvo em polvorosa?
A rosa
                       

3. nome é nome 
Você por acaso conheceu  
Um contador chamado Romeu
Toda vez que errava as contas gritava
Erro meu, erro meu
Inesperadamente a minha tia Inês
Soltou na rua o meu cãozinho pequinês
Mas foi lhe perdoado esse grave pecado
O padre só disse
Nunca mais peque, Inês

                  

4. Correção 
Como dizia aquele bem-te-vi 
Que ficou míope: 
 bem te via...  bem te via
                

5.  pinguim 
No Polo Norte faz um frio enorme
Um frio polar
Que não é brincadeira
Por isso pra se esquentar
O pinguim dorme dentro  da geladeira
                         

6. pura Verdade 
Eu vi um ângulo obtuso
Ficar inteligente
E a boca da noite 
Palitar os dentes
Vi um braço de mar 
Coçando o sovaco
E também dois tatus
Jogando buraco
Eu vi um nó cego
Andando de bengala
E vi uma andorinha

Arrumando a mala
Vi um pé de vento
Calçar as botinas
E o cavalo-motor 
Sacudir as crinas
Vi uma mosca entrando
Em boca fechada
E um beco sem saída
Que não tinha entrada
É a pura verdade
A mais nem um til
E tudo aconteceu
Num primeiro de abril

                  

7. aCidente 
Atirei o pau no gato
Mas o gato não morreu
Porque o pau pegou no rato
Que eu tentei salvar do gato
E o rato (que chato)
Foi quem morreu...

                              

8. FiCção CientíFiCa 
Depois de uma viagem 
Pelo espaço sideral
O astronauta chegou
Ao seu destino final
Um planeta diferente
Cujo em cima estava embaixo
E o atrás ficava na frente
Um planeta tão estranho 
Que a sujeira era limpa
E a água tomava banho
Um planeta mesmo louco
Onde o muito era nada
E o tudo muito pouco
Um planeta dos mais raros
O seu ouro era de graça
O lixo custava caro
O astronauta não gostou e foi-se embora
Quando pensou estar muito longe
Viu-se outra vez chegando
Num planeta onde, aliás,
O embaixo ficava em cima
E a frente estava por trás...

                      

9. portuguesa 
Manoel quando é agora?
- Ora pois, pois: depois de antes ou 
 antes de depois!

                

10 .  pedro i 
Pedro I resolveu subir
A montanha mais alta do mundo
Tanto tempo demorou subindo
Que quando chegou lá em cima
Já era D. Pedro II

           

1 1 .  roda 
Ciranda, cirandinha
Vamos todos cirandar
E se o Ciro não andar
Nós o levamos nas costas
Aposto que o Ciro gosta
Nas tuas costas ou nas minhas
De dançar com perna alheia
A ciranda, cirandinha
Vamos dar a meia-volta 
Volta e meia vamos dar
Mesmo se a meia furar 
E se furar o sapato
Daremos por desacato
Volta sem meia ou sapato
Volta e meia em pé descalço
Cantando todos bem alto:
Ó ciranda, cirandinha
Vamos todos cirandar
Vamos dar a meia-volta
Volta e meia vamos dar

                    

12 .  Valsinha 
É tão fácil dançar 
Uma valsa rapaz
Pezinho pra frente
Pezinho pra trás
Pra dançar uma valsa
É preciso só dois
O sol com a lua
Feijão com arroz                          

13 .  inutilidades 
Ninguém coça as costas
Da cadeira
Ninguém chupa a manga
Da camisa
O piano jamais abana a cauda
Tem asa, porém não voa,
A xícara
De que serve o pé 
Da mesa se não anda
E a boca da calça se não 
Fala nunca?
Nem sempre o botão está
Na sua casa
O dente de alho não
Morde coisa alguma
Ah! Se trotassem os 
Cavalos do motor
Ah! Se fosse de circo o macaco do carro
Então a menina dos olhos
Comeria até bolo esportivo
E bala de revólver                     

14 .  Vagalume 
Noite escura
Completo negrume
Até parece que puseram fraldas
Nos vagalumes
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