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,CREDO 

Quando 
por acaso 

no comando 
quero tua compreenstio 

Se errar, 
tua critica 

Se tor injusto, 
teu protesto 

Se dependeres de minha decistio 
guarda tua homenagem 
para depois 

Se me consolares na desfortuna 
eu te bendirei para sempre 

Se me aplaudires quando eu ntio detiver o poder 
acreditarei na tua sinceridade 
e te chamarei irmiio 
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II 

TARDE DEMAIS 

Quando eu era crianc;a 
quis muito ter os brinquedos que nao tive 

Mais tarde 
as palavras de amor que ninguem disse 

Agora que ja niio posso joeirar 
raiam acenos de amor em meu caminho 

promessas indefiniveis 
que o meu desencanto repudia 

De tanto aqoite 
restam feridas 

de sonhos vaos 
me sobra o tedio 
trauma infinito 
em que se con fundem 
minha vaidade incontormada 
e 0 orgulho possivelmente sem razao: 

Um tudo inutil 
porque sem norte 
luta por nada 



Ill 

DIA DO PAl 

Dia do Pai 
por que 
se nesse dia 
o decantado CHEFE DE FAMiLIA 
o orc;amento da despesa acrescentando 
os seus pr6prios presentes vai pagando? 

Tudo porque 
mercadejando sentimento 
a balsa do papai decerto atento 
alguem arquitetou 

por velhacada 
sangrar ainda mais a balsa amada 
num disfarce infeliz 

e sem igual 
de amor filial 

Em verdade 
amor 
o amor vero 
amor capaz de fazer bem a gente 

niio tem prec;o 
nem data 

a gente sente 
em gesto simples 
num olhar expresso 
- Da-me a tua miio quando eu estiver cansado 

da-me consolo se me sinto triste 
enfeita minha vida de alegria 

e ai sim 
tu teras dado amor 

o unico amor que conta 
e que entendo 

ante a crueza desse estranho mundo 
em que s6 desamor vou recolhendo . 
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IV 
0 MORRO 

0 r.norro e pobre 
r.nas niio e tri~te 
lei nada existe 

pra cobi~ar 
ner.n r.nesr.no valentia 

ou gabolice 
no r.norro 

coisa banal 

No r.norro 
0 ar.nor e coisa seria 

se a gente gosta 
ar.na 

se deixa de gostar 
diz 

se niio diz 
r.norre 

N a pureza de seus sentir.nentos 
niio cabe discrir.ninaqiio 

brancos 
mulato& 

preto& 
r.nestit;os 

e tudo irmiio 

0 cabo Janudrio avisou: 
- hoje ter.n batida da polfcia 
e preciso esconder o negro Vicentinho 
(Para os que niio o conhecer.n 

o negro Vicentinho 
eo Robin Hood dos pobres: 
tira do rico para salvar o r.norro) 

No morro e assir.n 
dela~iio e crir.ne de r.norte 
e desgrar;a pouca e bobagem. 
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