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Era tempo de chuva, mês de São João, enquanto

a cidade pulava a fogueira, meu super pai estava

na mata cantando, fazendo serenata para aquela

bela sapa que conquistou o seu coração.
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Mesmo que o céu tivesse estrelado ao invés de nublado, 

e as nuvens de chuva não impedissem a lua de brilhar, 

seus lindos olhos amarelos dourados seriam a luz 

e inspiração do seu cantar...

Ele dizia:

  Oh dama vestida de ouro, sapa que me tira o fôlego, 

meu coração disparou assim que te vi, ele bate 

no meu peito pipipi-pipipi, como uma bomba relógio 

prestes a explodir... pipipi-pipipi, explode por ti.
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Ele escolheu bem aqui!

E foi lá que eu nasci...

E se não fosse meu herói, ah! E se não fosse

meu pai, eu diria que foi alí que eu também

morri antes mesmo de eclodir!!! hahahahaha
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Me lembro também quando ele me falou assim:
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   E para nessa jornada de liderança e heroísmo eu lhe

inspirar, contarei os cuidados que realizei, as batalhas 

que travei, predadores que espantei que quiseram lhes 

predar.
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Mas na mata o perigo não vem apenas de frente...

vem do lado, do alto, do baixo, vem de todos os cantos,

mas eu estava preparado! E em mergulhos avexados,

vistoriava a poça, e com os ovos contados, subia de novo, 

voltava ao posto de vigiar empoleirado.

Porém nem tudo estava de mau agrado, as vezes tomava

sustos de matar o guarda literalmente hahahaha (risos).
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   E esses somos nós! Anfíbios bem legais e diferentes.

Juntos contamos nossa história pra vocês, o heroísmo

de uma grande família feliz!

PRAZER! Somos os Frostius pernambucensis.
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31Figura B

VOCABULÁRIO NORDESTINO

Ÿ arretado de bom: muito legal
Ÿ arretado: raivoso, mal humorado

Ÿ avexado:  rápido
Ÿ azar arretado: muito azar, azarento
Ÿ cabra macho: homem viril
Ÿ danar o pau: agredir
Ÿ debochado de dar gosto: muito debochado, sarcástico
Ÿ ligeiro que só a peste: muito veloz
Ÿ mainha: mãe
Ÿ marrento pra dedeu: muito marrento
Ÿ meu agrado:  meu gosto, minha apreciação
Ÿ moço: rapaz, o outro
Ÿ painho: pai
Ÿ pipoco do trovão:  incrível, surpreendente
Ÿ prontidão arretada:  está em alerta
Ÿ tinhoso: malandro
Ÿ todos os cantos: todas as direções
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