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Esco – De Salvador a Manaus
Era uma vez um cachorro
Da raça Magiquinês
Era capaz de falar
Assim como eu e vocês
Um dia sem fazer nada
Veja só o que ele fez

O nome dele era Esco
Gostava de viajar
E tinha superpoder
Só que não era voar
Era desaparecer
Surgindo em outro lugar

Ainda era de manhã
Ele falou empolgado
— O que vou fazer agora?
“Por que tá tudo parado?
Já sei! Vou dar uma volta
Pra conhecer outro estado!”

Este cordel foi publicado inicialmente na edição 34 do
Cordel Encastelado.

Você pode encontrar todas as edições publicadas do
Cordel Encastelado gratuitamente em formato digital em

http://wiki.cordeis.com/encastelado/start .

http://wiki.cordeis.com/encastelado/start


“Eu gosto muito de festa
Adoro é uma folia
Vou fazer um teleporte
Direto lá pra Bahia
Pois lá é terra de gente
Que tem bastante alegria!”

O Esco abana seu rabo
E logo desaparece
Daquela rua onde estava
Como se nunca estivesse
Vai parar em Salvador
Lugar que ele não conhece

Quando reparou estava
Em um lugar colorido
Casas antigas pintadas
Em um jeito divertido
Mas parecia uma feira
Muita conversa no ouvido

Esco apareceu pela primeira vez em Esco conhece a Europa,
onde ele passa por vários países europeus, conhecendo

costumes e fazendo amigos.

Ele está disponível por enquanto apenas em formato
digital, podendo ser comprado na Amazon.



De repente escuta a voz
— Oxe, ó paí, que doideira!
“Um filhote apareceu
Do nada aqui na ladeira!
Qual é a tua, cabrunco?
Pra chegar dessa maneira?”

— Oi, o meu nome é Esco
“Vim conhecer a Bahia
Em que lugar eu estou?”
O rapaz só assistia
E disse: “Tá é azuado
Depois da feitiçaria”

“Tu não vinha pra Bahia?
Pois já tá em Salvador”
— E esse lugar colorido
“Como é que chama, senhor?”
— Aqui é o Pelourinho
“Se ligue aí, por favor!”

Você pode baixar vários cordéis gratuitos e outros materiais
em http://livros.cordeis.com

Se usar um leitor de ebook que suporte catálogos digitais,
adicione http://livros.cordeis.com/feed.php e poderá
navegar pelo acervo da Biblioteca Cordéis a partir do

aplicativo!

http://livros.cordeis.com
http://livros.cordeis.com/feed.php


— Que lugar mais diferente
“Não lembro de canto assim”
— Por falar nisso, meu rei
“Tu tem garapa pra mim?
Quer não levar a fitinha
Do meu Senhor do Bonfim?”

— Mas eu não sou rei de nada
“Eu só sou um viajante
Nunca andei com dinheiro
Porque não acho importante
Cachorro é bem natural
Você nota num instante”

“Mas não me disse seu nome
Quero que você me diga
Não precisa ficar brabo
Eu não vim aqui pra briga
Qual a história da Bahia?
É uma terra bem antiga...”

— O meu nome é Casimiro
“Seu filhote dos espanto
Bahia é antiga pra burro
Tu nem imagina quanto
Era chamada Bahia
Vê só: de Todos os Santos”

Já tenho mais de 150 cordéis publicados! Veja a lista
completa em http://blog.cordeis.com

http://blog.cordeis.com


“Aqui tem muito pra ver
É turista? Qual que é?
Já foi no Farol da Barra?
Provou um acarajé?
É uma terra abençoada
Bahia tem muito Axé”

“Tu é um cachorro massa
Assim chegando e falando
Só que eu estou ocupado
Tem mais turista chegando”
— Obrigado, Casimiro
“Agora eu também me mando”

Feliz pelo novo amigo
Que conheceu bem agora
Esco pensou que já era
Mesmo a hora de ir embora
Ia escolher novo canto
Para partir sem demora

Conhece o Cordel Interativo?

É um cordel onde você toma as decisões enquanto lê. Como
um jogo, ele tem finais diferentes que dependem das suas

escolhas!



Pensou: “Já vim pra Bahia
Não peguei nenhuma festa
Eu vou viajar de novo
Pois viajar sempre presta
Agora pro Amazonas
Que é o estado da floresta”

Esco aparece diante
De um prédio bem colossal
Bonito e antigo, parece
De estilo colonial
Fala sozinho: “Caramba!
Prédio maneiro! Au! Au!”

Foi quando escutou um grito
E se virou para olhar
— Égua, mas que fuleragem!
“Tá osso de acreditar
Onde foi que alguém já viu
Cachorro saber falar?”

Além do cordel, também escrevo novelas de aventura em
folhetim.

Concluídas: Jasmim, Escarlate (trilogia), Warning Zone, Sina,
O Último Mototáxi de Arapiraca.



Era uma mulher passando
Parou ali espantada
— Tu é de verdade, maninho?
“Ou tu é coisa encantada?
Espero só que não seja
Coisa de alma penada”

— Eu mesmo sou isso não
“Sou um cachorro, cê vê?
Vim procurar o Amazonas
Que eu queria conhecer
Digo meu nome: é Esco
Como é que chamo você?”

Também desenvolvo material para RPG, como o sistema
XR-III (com vários conjuntos de regras diferentes), cenários

e suplementos.

http://wiki.cordeis.com/xr3/start

http://wiki.cordeis.com/xr3/start


— Pois o meu nome é Luiza
“Aqui é Manaus, viu não?
Bora ir comigo falando
Da sua visitação
Bora, que eu já tou brocada
Quero comer um kikão”

— Eu não entendi foi nada
“Mas posso lhe acompanhar
Deve ser umas dez horas
O Sol já está aculá”
Luiza fala pro Esco
— Pois então vamos lanchar!

Acompanhe meu Mastodon. Lá tenho publicado também
literatura de microblog, que chamo de Literatoot.

Cordel (inclusive com enquetes ajudando a definir a
história), narrativas em prosa, cotidiano e outros

experimentos.

@cordeis@vivaldi.net

https://social.vivaldi.net/@cordeis


— Kikão é cachorro-quente?
“Gostei mesmo desse nome!
O outro nome é ruim
Pois cachorro não se come”
Luiza estendeu a mão
— Tu quer também? Então tome”

Esco recebe a comida
Acha tudo saboroso
Depois pergunta pra ela
— E esse prédio bem vistoso?
— É o Teatro Amazonas
“É um teatro famoso!”

eCordel é um canal de divulgação de conteúdo relacionado
a Literatura de Cordel, RPG e ficção especulativa. Assine

eCordel na sua plataforma preferida!

Matrix Telegram Whatsapp

https://chat.whatsapp.com/Ik13Nb6Cls8Bz8KCRA4Mfo
https://t.me/ecordel
https://matrix.to/#/#ecordel:matrix.org


— Que legal! O que tem mais
“Aqui na sua cidade?
Aquela tal zona franca
De fábricas à vontade?”
— Tem também, tem muita coisa
“Pra te falar a verdade”

— Queria ver a floresta
“Mas de forma bem ligeira”
— A floresta é muito grande
“Não dá pra ver ela inteira
Mas se quer, é bem ali
Depois daquela ladeira”

Esco falou: “Obrigado!
Pelo kikão de lanchar
E por dizer onde fica
Essa floresta aculá
Até outra hora, Luiza
Eu vou andando pra lá”

Esco saiu caminhando
Bem feliz e confiante
Pra conhecer a floresta
Tão bonita e tão gigante
Sem saber que “bem ali”
Quer dizer “muito distante”

Depois de ver a floresta
Sumiu sem nem deixar pista
Assim termina essa história
Do cachorrinho turista
Por Salvador e Manaus
Também vou. Até a vista!

Cárlisson Galdino
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Apoia-se

Cordéis do Bardo é uma
campanha no Apoia-se onde você

pode contribuir mensalmente,
recebendo recompensas.

O projeto está em processo de
reformulação e ficará ainda mais

interessante este ano!

Acompanhe e faça parte você
também! http://apoia.se/cordeis.

http://apoia.se/cordeis

