LENGALENGAS
TRAVA-LÍNGUAS
“Tira Tira
eu tirei
pão de milho
eu amassei.
Fui levá-lo
ao padeiro
o padeiro
não vendeu.
Foram lá os ladrões
que roubaram os feijões.
Pique Pique
eu piquei
grão de milho
eu achei.
Fui levá-lo
ao moinho
o moinho
não moeu.
Foram lá os ladrões
que me levaram os calções.”
“Se o papa papasse papa,
Se o papa papasse pão,
Se o papa tudo papasse,
Seria um papa-papão.”
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“Do rabo fiz navalha,
Da navalha fiz sardinha,
Da sardinha fiz farinha,
Da farinha fiz menina,
Da menina fiz gaiola,
Da gaiola fiz viola,
Tinglintim, tinglintim,
Eu já me vou embora.
Tinglintim, tinglintim,
Eu já me vou embora.”
“Quem cochicha o rabo espicha,
Come pão com lagartixa.
Quem escuta,
O rabo encurta.
Quem reclama,
O rabo inflama,
Come pão com taturana.”
“Fui à caixa das bolachas
Tirei uma...
Tirei duas...
Tirei três...
Tirei quatro...
Tirei cinco...
Tirei seis...
Tirei sete...
Tirei oito...
Tirei nove...
Tirei dez…
Que é para veres o guloso que tu és!”
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“O que está na varanda?
Uma fita de ganga.
O que está na janela?
Uma fita amarela.
O que está no poço?
Uma casca de tremoço.
O que está na pia?
Uma casca de melancia.
O que está na chaminé?
Um gato a coçar o pé.
O que está na rua?
Uma espada nua.
O que está atrás da porta?
Uma velha morta.
O que está no ninho?
Um passarinho.
Dá-lhe bolachas e deixa-o quentinho!”
“O que está na varanda?
Uma fita de ganga.
O que está na panela?
Uma fita amarela.
O que está no poço?
Uma casca de tremoço
O que está no telhado?
Um gato malhado.
O que está na chaminé?
Uma caixa de rapé.
O que está na rua?
Uma espada nua.
O que está atrás da porta
Uma vara torta.
O que está no ninho?
Um passarinho.
Deixa-o no morno
Dá-lhe pãozinho.”
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“Lagarto pintado quem te pintou
Foi uma velha que aqui passou
No tempo da eira fazia poeira
Puxa lagarto por esta orelha.”
“Que há de novo?
Muito pão
E pouco ovo.”
“Joaninha,
Voa, voa.
Que o teu pai
Está em Lisboa.
A tua mãe
Está no Minho.
A comer
Pão com toucinho.”
“Caracol, caracol,
Caracol, caracol,
Põe os pauzinhos ao sol.
Caracol, caracolinho,
Caracol, caracolinho,
Sai de dentro do moinho
Mostra a ponta do focinho.”
“Pomba, laranja,
Lima, limão,
Azeite, vinagre,
Pimenta com pão.”
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“Arre burro para S. Martinho,
Carregado de pão e vinho.
Arre burro para Loulé,
Carregado de água-pé.
Arre burro para Monção,
Carregado de requeijão.
Arre burro, arre burrinho,
Sardinha assada,
Com pão e vinho.”
“A chover
A trovejar
E as bruxas
A dançar.
A chover
A fazer sol
As bruxas
A comer pão mole.”
“Amanhã é Domingo,
Pintassilgo é dourado.
Não tem um burro nem cavalo,
Tem uma burrinha cega,
Que chega daqui a castela.
Castelinha, castelão,
Minha avó deu-me pão
P’ra mim e p’ró meu cão.”
“Trazei três pratos de trigo
Para três tigres comerem.”
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“Pique, pique,
Pique, pique,
Eu piquei,
Grão de milho
Eu achei,
Fui levá-lo
Ao moinho,
O moinho
Não moeu,
Foram lá os ladrões
Que me levaram os calções.”
“O leiteiro vende leite
O padeiro faz pão
A peixeira vende peixe
O carvoeiro o carvão
Para apanhar o peixe, temos o pescador
Mas para cultivar legumes, lavrar a terra o
lavrador
Para ensinar a ler, já está pronto o professor
Mas se estamos a sofrer, o médico nos tira a
dor.”
“Está a capoeira toda alvoraçada
Franga poedeira com crista encarnada
Achou uma espiga de milho dourado
Vem de lá o galo e dá-lhe uma bicada
O pato marreco dá-lhe uma patada
Fica a capoeira toda alvoraçada
E assim se arma a guerra por causa de nada.”
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“São 10 meninas e sobre elas chove
Mas chega um bombeiro e ficam só 9.
São 9 meninas comendo biscoitos
Mas chega um padeiro e ficam só 8.
São 8 meninas fazendo uma omelete
Mas chega um guloso e ficam só 7.
São 7 meninas pintando papéis
Mas chega um pintor e ficam só 6.
São 6 meninas à volta de um brinco
Mas chega o ourives e ficam só 5.
São 5 meninas que vão ao teatro
Mas chega um ator e ficam só 4.
São 4 meninas falando francês
Mas chega um estrangeiro e ficam só 3.
São 3 meninas guardando as ovelhas suas
Mas chega um pastor e ficam só 2.
São 2 meninas nadando na espuma
Mas chega um barqueiro e fica só 1.
É uma menina a apanhar caruma
Mas chega um leão, não fica nenhuma.”
“Pega, pega, João Coelho
Com o seu barrete vermelho,
A sua espada de cortiça
Para matar a carriça.
A carriça deu um berro
Que se ouviu no castelo,
Toda a gente se assustou
Só a velha ficou.
A velha achou um rato
Que escondeu no sapato.
Foi levá-lo a S. Vicente
Para comer com pão quente.”
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“Glin-glin, que tens ao lume?
Glin-glin, tenho papas.
Glin-glin, dá-me delas.
Glin-glin, não tenho sal.
Glin-glin, manda-o buscar.
Glin-glin, não tenho por quem.
Glin-glin, por João Branco.
Glin-glin, não pode, está manco.
Glin-glin, quem o mancou?
Glin-glin, foi um pau.
Glin-glin, que é do pau?
Glin-glin, o lume o queimou.
Glin-glin, que é do lume?
Glin-glin, a água o apagou.
Glin-glin, que é da água?
Glin-glin, o boi a bebeu.
Glin-glin, que é do boi?
Glin-glin, foi moer o trigo.
Glin-glin, que é do trigo?
Glin-glin, a galinha o comeu.
Glin-glin, que é da galinha?
Glin-glin, foi pôr ovos.
Glin-glin, que é dos ovos?
Glin-glin, o frade os comeu.
Glin-glin, que é do frade?
Glin-glin, foi dizer missa.
Glin-glin, que é da missa?
Glin-glin, já está dita.
Glin-glin, que é da campainha?
Glin-glin, está aqui! Está aqui!”
“Farofa feita com muita farinha fofa
faz uma fofoca feia”.
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“Vem a mulher,
E tira o que ela quer;
Vem a filha Maria,
E tira a sua maquia;
Vem o filho João,
E tira o seu quinhão;
Depois vem e diz o criado:
- Este fole ainda não está maquiado?
Vai-te saco para aquele canto;
Se amanhã inda aí estiveres,
Inda te rapo outro tanto.
Anda cá meu santo saco,
Sete maquias te rapo:
Duas por te levar,
Duas por te trazer,
E três para o meu burro comer.”.

LENGALENGAS DOS DEDOS
(Várias versões)
Estas lengalengas são ditas segurando a mão de alguém,
apontado para os dedos, à vez, enquanto é dita.

“Pequenino (o dedo mindinho)
Seu vizinho (o anelar)
Pai de todos (o dedo médio)
Fura bolos (o indicador)
E mata piolhos. (o polegar)
***
Este diz: quero pão
Este diz: que não há
Este diz: que Deus dará
Este diz: que furtará
E este diz: alto lá!
***
O dedo mindinho quer pão
O vizinho diz que não
O pai diz que dará
Este o furtará
E o polegar: alto lá!”
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“Dedo mindinho quer pão,
Anelar diz que não,
Médio diz que Deus dará.
lndicador diz que o furtará.
O polegar diz: alto lá!”
“Truz truz...
- Quem é?
- É o moleiro...
- Trás farelo ou farinha?
- Trago farinha!
- Então deixe-a aí que é minha.
Se responder:
- Trago farelo!
- Então fique com ele que é amarelo!”
“Arre burro de Loulé
Carregado de água-pé,
Arre burro para S. Martinho
Carregadinho de pão e vinho.”
Um “trava-línguas” é um texto feito de modo a dificultar a dicção do mesmo.
É suposto ser dito rapidamente, sem as pessoas se atrapalharem.
“Percebestes ou fingistes que percebestes
para que os outros percebessem que tivesses percebido, percebestes?
Se não percebestes, faz que percebestes para que eu perceba que tu
percebestes. Percebestes?”
“Sabendo o que sei e sabendo o que sabes e o que não sabes e o que não
sabemos, ambos saberemos se somos sábios, sabidos ou simplesmente
saberemos se somos sabedores.”
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Ó compadre João agricultor,
Como passou a
tarde de ontem à tarde?
Deixe-me lá, meu compadre,
que a tarde de ontem à tarde
foi para mim tamanha tarde
que há-de ser tarde e bem
tarde que eu venha cá outra
tarde como a tarde de
ontem à tarde.”
“Tigres comem trigos,
Mas trigos não comem tigres.”
“Num prato de trigo,
Tragam três tristes tigres.
Três tristes tigres tragam trigo dum trago.
Tragam o trigo aos três tristes tigres que
eles tragam o trigo no prato.”
“Se o papa papasse papa,
Se o papa papasse pão,
Se o papa tudo papasse,
Seria um papa papão.”
“O Papa
Papa
O papo
Do pato
Num prato
De papa
Papado
Pelo
Papo
Do papa.”
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