
    Furacões, ciclones, tufões e tornados 

 

“Porque os furacões têm nome de mulheres ?” 

 “Porque quando passam levam seu carro e te deixam sem casa nem nada” 

 

  Mas sério, todos observando a destruição que a natureza está impondo ao homem, e tem 

gente preocupada que a lista de nomes para furacões desse ano está acabando. É algo 

preocupante, afinal, como chamaremos os furacões depois que não houverem mais nomes ? Eles 

não são altamente destrutivos para serem chamados apenas de “tempestades extra-tropicais”.  

Agora o que me cativa a curiosidade é “QUEM” escolhe os nomes ! Deve ser algum 

lesado, no mínimo. Nomes comuns não nos remetem a nada. Um furacão tem que ter nome 

imponente, de modo que apenas a sua pronúncia seja algo aterrorizante. Tipo: MORGANA! Já 

imaginou? Nem precisa da locução “ Furacão Morgana”, basta dizer “ O Morgana está seguindo 

em direção ao sul dos EUA!”. Poxa, só de ouvir o nome você já tem vontade de levantar, arrumar 

as malas, encher o tanque e dirigir até onde durar a gasolina. Mas não. Rita, Katrina. E isso lá são 

nomes que imponham alguma moral? (sem desmoralizar pessoas que tenham esses nomes). Não 

é a toa que ninguém leva a sério e deixa para fugir no último dia. Daqui a pouco vão escrachar 

tanto os pobres furacões que vão apelidar de Sandy e Cindy. E eu que não vou fugir de algo 

chamado Sandy, muito menos de Cindy. “O furacão Sandy está se aproximando querido !!”         

“ Deixa pra lá querida, não faz mal não, é só uma brisa”. Também né, nomezinhos de paty ! 

 Agora eu andei pensando em nomes muito originais que não dariam muito certo. Basta 

dizer: O furacão Heloísa Helena está chegando. Pronto, o povo vai querer esperar e ver se ela irá 

fazer algo em prol do povo ou se vai destruir tudo como qualquer outro político. Furacão Bin 

Laden. Tá, não é nome de mulher, mas imagina. Você diz isso e o burro do Bush joga todas suas 

bombas atômicas no maldito do furacão. Ia ser uma catástrofe, e nada natural. Aliás, isso sim é 

um nome de terror!!! Furacão Hitler (só mata judeus), Joana Darc (não adianta queimar que o 

vento apaga), FHC(arruina tudo mas todos sobrevivem).... Furacão Jesus, e todos os católicos 

iriam esperar pelo Messias, para levá-los aos céus, literalmente, Furacão Judas, não confie em 

sua trajetória que esse engana fácil..... Furacão Pow, aehh, de novo de novo!... É difícil ... 

Arranjar um nome é muito difícil! Mas quando tudo faltar, sempre poderemos chamar de Furacão 

Hilda, quer dizer, Hilda furacão! 

 

Por mim mesmo... olhando o belo olho verde desse furacão...... tá tão calmo aqui 

            

[http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=3162869] – porque a galera não tem mais o que 

fazer e aí fazem reunião pare decidir se tiram ou não o nome.... ¬¬ 

http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=3162869

