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Na arte dos cordelistas 
Existe várias estradas  
Entre elas eu afirmo 
Que estão as vaquejadas 
Classificadas, sem dúvida, 
Entre as mais apreciadas. 

01 
  
Eu fazendo minha escolha 
Para usar como roteiro 
Vou acatar como título  
Para um capítulo inteiro 
Do vaqueiro ao patrão 
E do patrão ao vaqueiro. 

02 
 
Um vaqueiro que há tempos 
Estava desempregado 
Saiu procurando emprego 
E já bastante cansado, 
Parou de frente o portão 
Duma fazenda de gado 

03  
  
 



 
 
 
Quando avistou uma placa 
Na frente da residência 
De um fazendeiro dizendo:  
Com urgência, grande urgência, 
Precisa-se de um vaqueiro 
Que já tenha experiência. 

04 
 

Disse o vaqueiro: eu vou nessa 
E logo ao se aproximar 
Foi tocando a campainha 
E autorizado a entrar 
Foi dizendo: eu sou vaqueiro 
Estou a fim de trabalhar. 
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Disse o patrão, muito bem 
Vamos um diálogo abrir 
Você me fala primeiro 
Sua maneira de agir  
Depois dou meu parecer  
Para você me ouvir.  
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Disse o vaqueiro, patrão, 
Quero dizer ao senhor 
Que irei trabalhar com raça, 
Dedicação e amor.  
Para zelar o seu gado 
Faço o que possível for. 

 07 
 

Usarei todo o empenho 
Pra seu gado manobrar 
Ao pasto e à bebida 
Cercar e arrebanhar 
Colocando a paciência 
Sempre em primeiro lugar. 

08 
 

Conheço quais os serviços  
Que exigem prioridade 
De manhã são as ordenhas 
Pra depois dar liberdade 
Para os bezerros matarem 
A sua necessidade. 
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Terminada a ordenha 
Tenho que verificar 
Se há algum bicho enfermo 
Para depressa tratar  
Ou chamar veterinário 
Quando entender precisar. 

10 
 

Outra grande obrigação 
Que tem um vaqueiro esperto 
É evitar desgarrada 
De reses pelo deserto 
Tornando-se preza fácil 
Às onças que estão por perto. 

11 
 
Além de lutar com o gado 
Minha arte principal, 
Sei consertar as porteiras 
E as cercas do curral 
Ensinar marcha a cavalo 
A burro ou outro animal. 
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Se de tudo eu faço um pouco 
Quero lhe dizer, patrão: 
Tenho responsabilidade 
Com a minha profissão 
Para dentro do possível 
Não passar decepção.  

13 
 
Prometo fazer de tudo 
Pra que seu gado defenda 
Sabendo que o gado é 
A maior fonte de renda 
Em que o dono confia  
Pra o progresso da fazenda. 

14 
 

Prometo ainda, patrão, 
Sempre me prontificar  
A trabalhar qualquer hora 
Que o senhor precisar  
Sem critério de hora certa 
De começar ou parar. 
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Prometo estar sempre pronto  
Para atender um chamado  
Pode ser de madrugada, 
Meterei os pés vexado 
Em respeito ao senhor 
E em benefício do gado. 

16 
 

Em troca preciso apenas 
Que me sejam cem por cento 
Garantidos meus direitos  
Conforme as leis do momento 
E um salário a altura 
Como reconhecimento. 

17 
 

São estas minhas propostas 
E o meu modo de agir 
Resta ao senhor agora 
Avaliar e decidir 
Se deve me contratar, 
Ou pretende desistir. 

 18 
 
 
 



 
 
 
Numa pausa do vaqueiro 
O fazendeiro falou: 
Muito bem! Gostei de ouvir 
Tudo que você citou 
Com relações ao trabalho 
Com tudo de acordo estou. 

19 
 
Dos dois lados da moeda 
A primeira face é boa,  
A cara está aprovada 
Está faltando a coroa 
Uma disse do trabalho, 
Outra dirá da pessoa. 

20 
 

Exijo de sua parte 
Aqui e na vizinhança: 
Muito respeito às famílias, 
A adulto e a criança 
E o máximo de honestidade 
Que garante confiança.  
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Dê sempre um bom dia alegre 
Com bons apertos de mãos 
Que me trate como pai  
E meus filhos como irmãos 
Dentro daquele princípio 
Que todos somos irmãos. 

22 
 

Muito respeito a qualquer 
Um tipo de criação 
Como também aos bichinhos  
Criados com estimação  
Dê carinho e tratamento 
Especialmente ao cão. 

23 
 
O cão é o nosso amigo 
Que mais merece carinho 
Quando a gente vai dormir 
Ele se recolhe ao ninho, 
Mas enquanto todos dormem 
Ele vigia sozinho. 
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Sendo que você prometa 
Tomar como obrigação 
Essas minhas exigências   
Poderá, de antemão 
Considerar-se empregado 
E me tratar por patrão. 

25  
 

O vaqueiro respondeu 
Ouça bem meu argumento: 
Concordo com tudo isto 
Porque bate cem por cento 
Com meu modo de viver 
E com meu comportamento. 

26  
 
Digo-lhe com muito orgulho, 
Com muita honra e fervor 
Que a partir desse momento 
Pra trabalhar com amor 
Eu já me sinto vaqueiro 
Da fazenda do senhor. 
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Não havendo divergências 
Tudo ficou combinado 
Os direitos trabalhistas 
O salário estipulado 
A seguir deu-se o abraço 
De patrão e empregado. 

28 
 
O vaqueiro foi em casa, 
Mas voltou no outro dia 
Às sete horas chegou 
A todos deu um Bom Dia 
E foi direto ao curral 
Desleitar a vacaria. 

29 
  
A partir daquela data 
Continuou o vaqueiro 
Tomando conta do gado 
Trabalhando o dia inteiro 
Cumprindo com o que havia 
Prometido ao fazendeiro. 
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Logo fez grande amizade 
Com todos os moradores: 
Patrão, patroa, empregada  
E outros trabalhadores 
Tratando-os por meus amigos, 
Meus irmãos e meus amores. 

31  
 

Todos ali na fazenda 
Passaram a gostar dele 
E logo depositaram  
Toda confiança nele 
O que o patrão dava a um filho 
Dava um igualzinho a ele. 

32 
 
E assim passou vinte anos 
Trabalhando na fazenda 
Atendendo aos compromissos 
Que constavam da agenda 
Sem nunca dar um desgosto, 
Nem receber reprimenda. 
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Já cansado se sentindo 
De tanto lutar com gado 
Comunicou ao patrão  
Que se sentia cansado 
Ademais já tinha idade 
Para ser aposentado. 

34 
 
Indo ao INSS 
Aposentado saiu, 
Recebeu os seus direitos 
Como o acordo previu 
E abraçando todo mundo 
Chorando se despediu. 

35 
 

Foi aclamado por todos 
Como uma boa pessoa, 
Depois de se despedir, 
Afastou-se numa boa 
Chorando ele, o gado, 
O patrão e a patroa. 
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