
 



A Peleja dos repentistas Chico Traíra 

         e João Preá, vol. 2 

 

Na maior das cantorias 

Que já houve no País, 

Numa das grandes porfias, 

De dois poetas viris, 

Foi estupendo o combate 

Entre João Preá, um vate 

De talento sem igual, 

E Chico traíra, um forte 

Repentista de suporte, 

Cantador fenomenal. 

 

A porfia iniciou-se 

Sem ar de competição, 

O primeiro baião trouxe 

As paisagens do sertão, 

Logo um pedido alguém fez, 

Pondo em teste a altivez 

Dos dois poetas da noite, 

Desvelou-se o desafio, 

Para ver qual o bravio 

E qual levaria açoite. 

 

 



Sextilhas sobre o sertão 

 

J. 

Hoje essa casa da roça 

Contém reunidos nela 

Muitos filhos do sertão, 

Aquela região bela, 

A terra onde a Cantoria 

Se originou dentro dela. 

 

C. 

Nessa família singela  

Se lembra, a todo o momento, 

O tropeiro peregrino 

Encangalhando jumento 

E enxada rasgando o barro 

E produzindo alimento. 

 

J. 

De barreiro lamacento 

Eles lembram toda hora, 

Da previsão do inverno 

Quando o mandacaru flora, 

De grito de seriema 

E assobio de caipora. 

 



 

 

C. 

Eles se lembram da flora 

Com flores cobrindo o chão, 

De cuscuzeira com pano, 

Trempe em cima de tição 

E água tirada em cacimba 

E carregada em galão. 

 

J 

Se lembram de escorpião, 

Embuá, pólvora e lacrau, 

Sertanejo com machado 

Rachando tora de pau, 

E o grito “amanhã eu vou” 

Do canto do bacurau. 

 

C 

Não se esquecem do jirau 

Onde a roupa é pendurada, 

Do sarapatel cheirando, 

Da carne de sol assada, 

Feijão com banha de porco, 

Fava, pamonha e buchada. 

 



 

 

J 

Não esquecem vaquejada, 

Quebra-pote e argolinha, 

Facho aceso em capoeira 

Na caçada de rolinha, 

Que, despenada e assada, 

É comida com farinha. 

 

C 

Eles lembram da mezinha 

De casca de jatobá, 

O bodoque e o mundéu, 

Tina, canga, landuá,  

Cabaça, caco, gamela, 

Cocho, silo e caçuá. 

 

J 

Não se esquecem de preá, 

De tejo e tejuaçu, 

De coral e jararaca, 

Mãe-da-lua e urubu, 

Cancão e fura-barreira,  

Sariguê e caititu. 

 



 

 

C 

Das águas do Pajeú 

Eles lembram todo dia, 

E da festa de São João, 

Onde a água na bacia 

Revela, em parte, o futuro 

De quem faz a simpatia. 

 

J 

Não se esquecem da sangria 

Do cabrito degolado, 

Que após cortar-lhe o pescoço 

Põe-lhe o corpo pendurado 

E o sangue que sai das veias 

É no todo aproveitado. 

 

C 

Apesar de bem cantado, 

Não se faz o ideal, 

O sertão é grandioso 

Como o Pai Celestial, 

Por mais que a gente o descreva, 

Nunca se chega ao final. 

 



 

 

Após as belas sextilhas 

Que fizeram relembrar 

As paisagens do sertão, 

Seu povo e seu linguajar, 

Alguém pediu aos poetas 

Um galope à Beira-mar! 

 

 

Galope à beira-mar 

 

 

J. 

Nas águas profundas repousam mistérios, 

Milhões de moluscos e protozoários 

Seres coloridos extraordinários 

Corais, fungos, algas e infindos minérios, 

Correntes aquáticas que cruzam hemisférios 

Mamíferos que migram para procriar 

E as aves por cima, a monitorar 

As vidas que atingem da água os limites 

Se tornando vítimas de seus apetites, 

Reciclando a vida nas águas do mar! 

 

 



 

C. 

O mar não precisa enviar convites, 

Pois sua beleza avassaladora 

É mais que envolvente, é encantadora, 

Com vários aspectos que não têm limites... 

Já viu muitos beijos, casórios, desquites, 

Naufrágios, cruzeiros e o tempo a contar, 

Como um grande livro, sempre a registrar 

Os longos trajetos dos seres humanos, 

Conservando em sal milhares de anos 

De histórias que pairam na beira do mar!  

 

J. 

Sob as profundezas residem arcanos 

Já na superfície, tem clara função 

Purificação e evaporação 

Ar e água unidos em formas e planos...  

Ele é dividido em cinco oceanos 

Para os continentes poder separar, 

As Américas têm para lhes banhar 

Atlântico, Pacífico e Glacial Antártico, 

Os outros dois são o Índico e o Ártico, 

Milhões de quilômetros quadrados do mar! 

 

 



 

C. 

Colosso da Terra, gigante catártico 

Emblema vital, cenário que inspira, 

Fonte das moléculas que o mundo respira, 

Quente ao equador, gelado no Ártico, 

Boreal ao norte, austral no Antártico, 

Ao longo das eras vê tudo passar, 

A voz das sereias quis eternizar, 

Deixou nas Bermudas pontos em segredos, 

Reuniu extremos, prazeres e medos 

Com sua grandeza nas ondas do mar! 

 

J. 

Transporte de sonhos, guerras e degredos, 

Especiarias, tecidos e joias, 

Tomado por deques, comportas e boias, 

E aterros com ruas, casas e lajedos, 

É base que envida infindos enredos 

E acordes que fazem o mundo cantar, 

Suas tempestades são de amedrontar, 

Mas seu pôr-do-Sol tem grande beleza 

No doce reflexo da mãe Natureza, 

Suaves encantos da beira do mar! 

 

 



 

 

Depois de estrofes e aplausos 

Sob inspiração divina, 

Onde o mar fora cantado 

Com precisão cristalina, 

Solicitaram o estilo 

“Tudo eu sei, ninguém me ensina”. 

 

 

Tudo eu seu, ninguém me ensina 

 

 

C. 

Os cálculos de fractais, 

As médias aritméticas, 

A base das leis herméticas, 

As ciências sociais, 

Os fenômenos naturais, 

Toda e qualquer disciplina, 

Onde começa e termina, 

Descrevo de forma exata, 

Professor nenhum me empata, 

TUDO EU SEI, NINGUÉM ME ENSINA! 

 

 



 

J.  

Redijo e assino ata 

Faço registro em cartório, 

Organizo o ajutório 

E a definição de data, 

Corrijo e publico errata, 

Discrimino quem assina, 

O que a norma determina 

Faço na secretaria, 

Se o tema é burocracia, 

TUDO EU SEI, NINGUÉM ME ENSINA! 

 

C. 

Sem estudar teoria 

De física e de matemática 

Eu ensino em aula prática 

Tudo o que o livro anuncia, 

Na meteorologia 

Sei quando o vento declina, 

Quando a chuva se origina, 

Acerto na previsão, 

Tenho o mundo em minha mão, 

TUDO EU SEI, NINGUÉM ME ENSINA! 

 

 



 

J. 

Com chave de ignição 

Cilindro, radiador, 

Farol, amortecedor, 

Freio, câmbio, direção 

Cinto para proteção, 

Bucha, balança e bobina, 

Dentro da minha oficina 

Qualquer carro é atendido 

E o serviço é garantido, 

TUDO EU SEI, NINGUÉM ME ENSINA! 

 

C. 

O meu ramal preferido 

Da física é termodinâmica, 

Na religião islâmica, 

Sei como Deus é contido, 

Sinto-me feliz por ter lido 

Do Alcorão a doutrina 

E a Bíblia é tão pequenina 

Que eu li tudo em meia hora, 

Cantando de mundo afora, 

TUDO EU SEI, NINGUÉM ME ENSINA! 

 

 



 

 

Decorridas muitas horas 

De repentes primorosos 

E abordagens exaltadas 

Por aplausos calorosos, 

Os dois vates se saíram 

Garbos e vitoriosos. 

 

Dos dois gênios repentistas, 

Nenhum venceu a peleja, 

Pagamentos foram muitos, 

Volumosos na bandeja, 

Naquele ambiente típico 

Da tradição sertaneja. 

 

Para quem gosta de ouvir 

Sextilha, mote e canção, 

Aqui foi um trecho escrito 

Com muita imaginação 

E esta é somente uma parte 

De um retrato de uma arte 

Nascida em nosso Sertão! 



 


