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Calangotório 

                                  Robson Pacífico 

 
Calangotango, calango das brincadeiras 

Fica sem eira nem beira quem diz que nunca brincou. 

Pois ser criança é uma lição pra vida inteira 

E foi nessa ludicidade que a Rocinha decolou. 

 

Para Barão de Vassouras 

Que beleza de lugar 

No aconchego de Betânia 

O grupo foi desembarcar. 

 

E desentoca, desembucha, desenrola 

Num cortejo rua afora até chegar lá no Pinzão. 

Pra conhecer culturas e trocar histórias 

E rimar calangando em versos de improvisação. 

 

Tchau Foguinho,Lívia e Jane  

Nosso rumo é a pé 

Salve, salve gente boa 

Griôs do Vale do Café. 

 

A realeza deixou marcas na cidade 

Mas foi na simplicidade que a Jane nos levou 

Pra saber de Manoel Congo e Mariana Crioula 

Mais uma cena da história que a escola não contou. 

 

Clima perfeito pr’uma noite erudita 

Aquela ópera bonita faz o corpo e a alma aplaudir. 

Na volta foi aquele alô pra vizinhança 

O papo tava muito bom mas era hora de dormir. 

 

Depois do rico desjejum 
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A criançada nos espera 

E como diz bem o Firmino...  

Brincadeira é coisa séria. 

 

Primeiro turno foi dentro do esperado  

Parecendo ritmado pela calma matinal. 

Já o segundo foi assim como encantado 

Crianças pra todo lado brotam num grande quintal. 

 

Nathercia, Marta e Jordana 

Pablo, Carol, Japa e Firmino 

Robson, Maria da Paz 

E pra fechar Carla e tio Lino. 

 

Cem contra onze até seria covardia  

Se não fosse a alegria que esse time tem pra dar. 

Teatro, música, artesanato e dança 

E o coração de criança sempre pronta pra brincar. 

 

No bagaço a gente volta 

Pro caminho de Betânia. 

Bolamos um jogo legal 

Pr’aquela gente bacana. 

 

Da Paz deu cola, Robson mandou a letra 

Que sobrou para Martinha o jongo que já é bordão. 

De vez em quando alguém se lembra e logo diz: 

Não lava a roupa com meu nome... meu nome não é sabão. 

 

Pablo e Japa filmam tudo 

Sem deixar nada passar. 

Martinha tomou coragem 

E conseguiu até cantar. 

Teve uma história que rendeu 
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Muita risada o tempo inteiro 

Foi a mais nova aventura 

Do tio Lino motoqueiro.  

 

Terceiro dia rumamos pra Pinheiral 

E foi na sede do jongo que a prosa recomeçou. 

Em sintonia tradição, jovem, criança 

E nessa fonte de riqueza a cultura se alimentou. 

 

E foi na margem lá do Rio Paraíba 

Que a barriga fez a festa e a gente confraternizou. 

De volta à sede a criançada esperava 

O nosso circo foi montado e todo mundo ali brincou. 

 

Enquanto a tarde caía 

O povo levantava a voz 

Essa ciranda não é minha 

Ela é de todos nós. 

 

Na grande roda do jongo 

Ninguém deixou de dançar 

Fatinha acendeu a chama 

Que nunca vai se apagar. 

 

Foi show de bola, foi sucesso absoluto 

Resultado positivo correu tudo numa boa. 

Tem gente aí que até hoje ri à toa 

Porque passou quatro dias trabalhando em Vassouras. 

 

A quem possa interessar 

Demos conta do recado. 

E o relatório segue assim 

Na base do calangueado. 


