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Poetando

trocando receita pras festança de

Tem, tem, tem pipoca tem

São João quando ela mi contô
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com a cumadre e

num

Tem pé-de-moleque,

quiprocó lá pela banda de Mato

Paçoquinha, pinhão

Dentro pur causo duma pata

É noite de São João

que

o

cumpadre

entrô

choca qui oiô desgueio prele.

Glossário

Ele disse prela: modequê tá

Queimando

oiando anssim pra eu?
E daí o marrudo do marido

Pinxando – jogando
Antisdonte – antes de ontem
Quiprocó – briga
Pata choca – mulher desmazelada
Desgueio – atravessado
Modequê? – qual a razão?
Fincô – cravou
Acabrunhado – envergonhado
Gastura – nervoso
Bestage – bobagem
Dá o pira – ir embora
Trela – alimentar conversa fiada
Campiá – procurar
Fuá – encrenca
Lida – trabalho
Carece – precisa
Boca de pito – gole de café frio

A fogueira tá
Vamos pular e dançar

dela num gostô disso e fincou um

Quando a sanfona tocar

tapa na cara dele. O cumpadre

Quero ver cada um

ficou acabrunhado numa gastura

Pegando seu par

só e disse: Deixa de bestage sô
que eu vou dá o pira e não vou

Toca, toca, sanfoneiro

dá trela pra ocê. Vai campiá fuá

Toca, toca, sem parar

notra banda que eu tô indo pra

Não quero ninguém parado

festança

do

Arraiá

Cassiano

Ricardo, com minha muié levá a
Nhá Barbina pra lida.
Dasveis a gente carece deixá
de banda os fuá da vida, num dá
trela. Despois dessa prosa toda,
fizemo uma boca
de

pito

e

os

cumpadre dero nos
pé.
Nhá Barbina

Balanceio, vamos lá!
Cd Eliana

Para os Pititicos
CAI, CAI, BALÃO! CAI, CAI,
BALÃO!

moleque, a mandioca, a batata

1. No dia de São Pedro, coloque

assada, o quentão, a pipoca etc.

dentro de um copo com água a

Os fogos enfeitam o céu, e a
música

sertaneja

e

o

forró

alegram as pessoas, que dançam

NA RUA DO SABÃO

e se balançam sorridentes a noite

NÃO CAI NÃO! NÃO CAI

toda.

chave da porta de entrada da sua
casa.
2. Em seguida, diga: “São Pedro,
proteja minha casa, assim como
protege de intrusos o céu; afasta

NÃO! NÃO CAI NÃO!

todo e qualquer mal da minha

CAI AQUI NA MINHA MÃO!

casa e, com a ajuda do anjo
guardião,

não

deixe

entrar

–

Santo

nenhum ladrão.”

QUE A SUA FESTA JUNINA
SEJA MUITO ALEGRE E

Santo

DIVERTIDA!

Antônio

milagroso

e,

principalmente,

casamenteiro.
Simpatia – Para encontrar um(a)
namorado(a)
1. Pegue uma rosa vermelha.
2. Tire as pétalas.

Simpatias dos Santos
Padroeiros:

3. Coloque-as

dentro

de

um

envelope vermelho.
São João - Santo festeiro e

Festa Junina

casamenteiro.

4. Deixe o envelope debaixo do

Simpatia – Para descobrir o

seu colchão por sete dias.

nome do seu amor.

5. No oitavo, que deverá cair no

boas colheitas com fartura de

1. Ponha uma moeda de um real

dia 13 ou 24 de junho, entre as 6

comidas e festejos. Chegou ao

na fogueira.

e 8 horas da manhã, jogue as

Brasil trazida pelos portugueses.

2. Recolha a moeda no dia

A quadrilha foi

criada na

Inglaterra para comemorar as

O simbolismo da festa é de
fertilidade do solo.

seguinte e a entregue ao primeiro
pobre

do

sexo

oposto

que

Os santos em destaque são:

aparecer. O nome dessa pessoa

Santo Antônio, 13 de junho, São

será o mesmo do noivo ou da

João, 24 de junho e São Pedro,

noiva.

29 de junho.
A fogueira é o elemento
principal.

pescadores e das viúvas.

Na culinária, temos comidas
típicas:

São Pedro – Santo protetor dos

a

canjica,

o

pé

de

Simpatia – Para proteger sua
casa.

pétalas num rio ou em água
corrente.

Receitas típicas

açúcar. Junte o milho batido, a

Doce de Amendoim

Depois, acrescente o fermento e

maisena e a farinha. Bata bem.
misture.

Você vai precisar de:
1 xícara de chá de amendoim
Meia xícara de chá de açúcar
1 xícara de café de água
2 colheres de chá de chocolate

Despeje

tudo

Passatempo
Descubra os 7 erros

numa

assadeira untada com a manteiga
e farinha. Peça ao seu ajudante
para colocar a assadeira no forno
e deixe assar por 50 minutos.

em pó

Experimente também espetar

1 colher de café de fermento

milho verde em pauzinho de
churrasco e depois assá-lo na

Ponha os ingredientes numa

fogueira. Fica uma delícia!

vasilha refratária e misture-os.
Leve ao forno de microondas e
Bolo de fubá

deixe assar por 6 minutos em
potência alta. A cada 1 minuto,
tire a vasilha do forno com
cuidado

e

mexa

a

Você vai precisar de:

mistura.

Depois, retire o amendoim do

3 xícaras de chá de leite

forno e mexa-o até que fique

3 xícaras de chá de açúcar

soltinho e a calda completamente

3 ovos

seca. Deixe esfriar e ataque!

3 colheres de farinha de trigo

Encontre o milho diferente

1 ½ xícara de chá de fubá
Bolo de Milho

2 colheres de sopa de manteiga
1 colher de sopa de fermento

Você vai precisar de:
Bata o leite, o açúcar, os ovos e
2 xícaras de milho verde

a

1 xícara de chá de leite

Despeje numa tigela e coloque a

½ xícara de chá de margarina

farinha e o fubá. Mexa bem.

4 ovos

Acrescente o fermento e misture.

1 ½ xícara de chá de açúcar

Despeje a massa numa forma

1 ½ xícara de chá de farinha de

untada com manteiga e farinha.

trigo

Peça a um adulto que coloque a

1 xícara de chá de maisena

assadeira no forno. Deixe assar

1 colher de sopa de fermento

por 30 minutos.

Bata o milho com o leite no
liquidificador. Numa tigela bata a
margarina com os ovos e o

manteiga

no

liquidificador.

Balãozinho
Companhia e Poesia - Folclore brasileiro

Vem cá, meu balãozinho.
Diga aonde você vai.
Vou subindo, vou pra longe, vou pra casa dos meus pais.
Ah, ah, ah, mas que bobagem.
Nunca vi balão ter pai.
Fique quieto neste canto, e daí você não sai.
Toda mata pega fogo.
Passarinhos vão morrer.
Se cair em nossas matas, o que pode acontecer?
Já estou arrependido.
Quanto mal faz um balão.
Ficarei bem quietinho, amarrado num cordão.

Balãozinho é um poema de um autor desconhecido, mas que caiu no gosto popular e, de tanto ser repetido, passando de uma geração a outra,
tornou-se parte do folclore brasileiro.
Além de animar os arraias Brasil afora, estes versos alertam para o perigo de soltar balões, uma prática proibida.
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