
 

 

O Churrasco 

 
Olha que barriga bonita daquela vaca 
Quanto tempo leva para nascer o 
bezerro? 
Mas ela é branca, quase dói as vistas 
Tá muito barriguda a danada 
Penso que será sua primeira 
conquista. 
Vou ficar de olho nesse animal, 
Será que ela pare de pé ou deitada? 
De pé não pode ser, ele vai 
machucar… 
De qualquer forma será sem cama, 
sem nada! 
No outro dia, olha lá, o bezerrinho 
atrás dela, 
É macho, branco, esperto, brincalhão, 
Nem precisou mamadeira, está 
mamando… 
Em quanto tempo será que vira boi? 
Vou ficar atento, ligado, observando! 
Foi meio que rápido, uns dois anos, 
Vi uma movimentação lá no curral, 
Fui ver, que susto, era dia de 
castração! 
Meu Deus, que sina, nem namorou, o 
animal… 
Seu futuro já ia literalmente pro chão. 
Receoso aproximei e perguntei pro 
peão: 
E agora, o que vai acontecer com o 
boi? 
Esperar crescer, engordar e chegar à 
faca. 
Que maldade, curta e triste é a história 
Reservada ao filho da vaca! 
Castrado, o novilho agora é boi, 
O certo é que a alegria dele se foi, 
Logo agora que estava rapazinho, 
Mas continua cada vez mais bonito, 
Esnoba no rebanho o danadinho. 
É… alguma coisa diferente 
acontecendo, 
Está chegando no curral um 
caminhão, 
Tem alguns que chamam aquilo de 
carreta. 
Os bois estão ali meio que sem noção, 
Mas penso que chegou a hora da 
marreta. 

Vou atrás testemunhar o próximo 
passo… 
Vão tranquilos, branquinhos, 
esnobando beleza 
Não é um simples passeio, com 
certeza 
Chegaram, estão descendo em outro 
curral, 
Tem uma recepção preparada pro 
animal. 
Grande desfile se inicia naquele tronco 
Um, depois o outro, vai 
desaparecendo… 
Na história do boi vem aí mais uma 
etapa, 
Tudo inocentemente acontecendo, 
Chega então a vez da marreta e da 
faca 
Não consegui acompanhar mais nada, 
Cada parte dele toma um rumo: 
Carne, chifre, cascos, seda do rabo, 
orelhas e o couro, 
Sebo e outros subprodutos ganham o 
mundo, 
Tudo muito caro, quase a preço de 
ouro. 
Não podendo seguir a cada produto 
Elegi a carne: Cupim, maminha, 
Picanha, costela… pra investigar. 
E mesmo ignorando a maldade do 
carrasco, 
Sentir o cheiro gostoso e vendo a 
fumaça levantar 
Comemoramos tudo, ao sabor gostoso 
de um churrasco! 
 
Alaôr Ferreira, poeta 

 


