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Toda palavra guarda uma cilada 

                                                      Paulo José Cunha* 

Manuel Bandeira dizia que a tarefa de fazer letra pra se encaixar numa melodia era 
de amargar. Nas parcerias com Vila-Lobos e Jayme Ovalle (“Vai, azulão, azulão, 
companheiro, vai...”) limitava-se a achar palavras que fizessem corpo com o compasso e o 
sentimento da melodia. “Lidas sem a música, as palavras não valem nada”, lamentava-se. 
“Tanto que nunca as aproveitei para outro fim”. Pior, segundo ele, era ouvir do compositor: 
“Ah, você tem de mudar essa rima em mi porque a nota é agudíssima e fica muito difícil 
emiti-la nessa vogal”.  

Torquato Neto, o poeta da Tropicália, que neste 10 de novembro completa 34 anos 
de morte, não. Ao que se saiba, a única letra que fez sobre esboço de melodia foi o 
delicioso sambinha da Brasa Samba, de Teresina, em parceria com Silizinho, em 71. 
Gilberto Gil me contou outro dia que nunca fez melodia para Torquato botar letra. Torquato 
era que chegava com a letra pronta pra receber a melodia. No processo, os dois faziam 
apenas pequenos retoques, corta aqui, apara ali, repete acolá. Pronto. “Embora não tocasse 
nenhum instrumento, Torquato tinha muita sensibilidade musical. Quando escrevia uma 
letra já vislumbrava o acento emocional que uma determinada melodia ia dar. Era um 
esteta”, disse Gil, parceiro em pérolas como “Louvação”, “A Rua”, “Geléia Geral”, e 
tantas.   

Por isso me atrevo a dizer que, em Torquato, a palavra não se “anulava” e muito 
menos se abastardava em contato com a melodia. O poeta Ronaldo Werneck (“Dentro & 
Fora da Melodia”, nov. 2001), não considera poesia a palavra feita pra servir de letra de 
música, a menos que já se produza com objetivo de ser obra poética. Veja-se Vinícius. 
Quando escreveu “Eu sei que vou te amar/ Por toda a minha vida eu vou te amar...” estava 
fazendo letra de música da melhor qualidade. Letra de música que, em quase todas as 
gravações, sempre se faz acompanhar da recitação do belo “Soneto da Fidelidade (“Em 
tudo ao meu amor serei atento...”). Mas não se leia em voz alta “Eu sei que vou te amar”. 
Nem se tente por melodia nos versos do soneto. É quebração de cara na certa. Uma coisa é 
uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tal como é difícil recitar em voz alta os versos de 
Bandeira para a canção de Ovalle: “Vai Azulão/ Azulão companheiro vai/ Vai ver minha 
ingrata/ Diz que sem ela/ O sertão não é mais sertão/ Ah, voa, Azulão/ Azulão, 
companheiro vai...” Assim como é igualmente difícil recitar, sem cair no mais atroz 
ridículo (que mestre Bandeira me perdoe por colocá-lo no mesmo balaio junto com 
Carlinhos Brown): “Poeira lá rá rá /capoeira lá rá rá/ Terça-feira capoeira lá lá lá/ Tô no pé 
de onde der lá rá rá rá...” Meu atrevimento ao citar Bandeira avec Carlinhos Brown tem o 
único objetivo de exemplificar essa diferença entre dois “gêneros” de composição, que em 
Torquato se confundiam. Formado em Drummond, Cabral, o próprio Bandeira e todos os 
cantadores de feiras, sambistas e boleristas, Torquato exigia que sua palavra, quando 
cantada, mantivesse a mesma voltagem poética. Sim, fazia concessões, quase todas em 
função da métrica e da prosódia. “Vou fazer a louvação, louvação, louvação/ Do que deve 
ser louvado, ser louvado, ser louvado” só saiu com essas repetições porque o ritmo assim o 
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exigia, caso contrário teria saído mais simples, seca e direta: “Vou fazer a louvação do que 
deve ser louvado”. E pronto. 

Em diversos outros exemplos (e os há em grande variedade, apesar da obra 
reduzida), Torquato esbanja poesia de alta criatividade e provocação. Aí vão alguns desses 
exemplos, citados de memória, montados em clip: “Ó, Deus, vos salve essa mesa farta/ 
feijão, verdura, ternura e paz”; “Eu tenho um beijo preso na garganta/ eu tenho um jeito de 
quem não se espanta”; “Desde que saí de casa/ trouxe a viagem da volta/ gravada na minha 
mão”; “Conheço bem minha história/ começa na lua cheia/ E termina antes do fim”; “Pego 
um jato, viajo arrebento/ com roteiro do sexto sentido/ voz do morro pilão de concreto/ 
tropicália bananas ao vento”. Augusto de Campos, na primeira edição de “Os Últimos Dias 
de Paupéria” diz que só um verdadeiro poeta para produzir versos com a qualidade desses: 
“Mamãe, mamãe, não chore/ Eu quero eu posso eu fiz eu quis/ Mamãe, seja feliz”. Sem 
falar em alguns trechos de “Louvação” que dá vontade de ferrar em bronze e colocar no 
meio da praça: “Louvo quem canta e não canta/ porque não sabe cantar/ mas que cantará na 
certa/ quando enfim se apresentar/ o dia certo e preciso/ de toda gente cantar”. Todos versos 
que resistem sem melodia (leia em voz alta, experimente, grite e comprove). E olha que 
foram feitos para receber (belas) canções.  

Já o Torquato-apenas-poeta (não necessariamente letrista) é incomparável. E, na 
maioria dos casos, “imusicável”. Em raríssimos, como em “Go Back”, até que a melodia 
dos Titãs, sobreposta aos versos, funciona. Mas é exceção. Noutros casos, sobretudo no 
terrível “Cogito”, todas as tentativas de botar melodia foram inúteis. Só serviram para 
abastardar aquele que alguns estudiosos consideram um dos mais belos textos poéticos em 
língua portuguesa.  

Ou seja, pra finalizar: Torquato sabia fazer versos/letras que funcionavam até 
mesmo sem melodia. É só observar como as letras de suas músicas são recitadas em saraus 
poéticos por onde se anda. E funcionam bem quando faladas. Ao mesmo tempo, o poeta 
compunha versos puros e tão perfeitos que, sobre eles, a música não cabe, sobra. Pois 
Torquato bem sabia, como escreveu no belo e trágico “Literato Cantabile”, que “toda 
palavra guarda uma cilada”. O poeta que abriu o gás aos 28 anos não caía em ciladas, 
criava as próprias. Sabia que todo gesto é o fim do seu início. E o resto é capoeira lá rá rá.  

                                                  *Jornalista, escritor e pesquisador em comunicação.  
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 Canta, Torquato, ainda que teu canto pareça pranto, pois eu sei que é canto. 

Edwar de Alencar Castelo Branco* 
 
Torquato Neto pode ser definido, no âmbito da arte brasileira, como um irrequieto 

inventor, na medida em que seu esforço esteve sempre voltado para o objetivo de capturar a 
cultura nacional em uma ordem renovada, o que o encaminhou para experimentos que 
procuravam desdobrar e fazer coexistir a tensão entre conceito e sensibilidade, entre 
construção e desconstrução, entre organização e delírio. Seu tempo, marcado pela saída de 
um mundo onde tudo está explicado e pela abrupta entrada em uma configuração onde tudo 
é problematizado, ele o viveu vorazmente, utilizando seu corpo como realimentação de si 
próprio. Corpo e palavras em danação. 

Eu penso, hoje, que o seu maior esforço talvez tenha sido investido justamente numa 
investigação estética sobre a relação das palavras com as coisas, o que inscreveria a sua 
transa underground no domínio do experimentalismo. Isto o levaria a romper com as 
linguagens prevalecentes e prospectar novas formas de comunicação. É daí, exatamente 
deste ponto, a meu ver, que se pode enxergar a vigorosa novidade que Torquato introduziu 
na relação do texto poético com a palavra cantada. A distinção entre o poeta e o 
compositor, quase imperceptível, só se dá a ver na ordem cronológica: as primeiras 
investidas de Torquato na poesia, entre o final dos anos cinqüenta e até a primeira metade 
dos anos sessenta, revelavam um poeta, na acepção mais clássica. Naquele momento não 
havia preocupação com uma sonoridade, exceto – e quase nunca – aquela puramente de 
rima. São bons exemplos dessa fase A explicação do fato e cidadão comum. No final da 
década de sessenta, entretanto, Torquato passaria a escrever poesia dentro de um molde 
novo, justamente fundindo letra e música. A poesia, em si, já vinha equipada com 
entrâncias que facilitavam uma leitura musical. Músicas como Domingou – cujo título foi 
“emprestado” de Tom Zé – e Geléia Geral expressam exemplarmente este programa tático 
torquateano. Além dessas músicas, muito conhecidas, o equipamento estético-musical da 
poesia torquateana, a sua sonoridade, pode ser constatada também pela facilidade que os 
poemas oferecem para serem apropriados musicalmente. Veja-se os exemplos de 
andararei, nusicada pós-morte pelos Titãs, e de cogito, o poema clássico recentemente 
apropriado como música pela banda Dinossauros. 

Acho que, nestas mais de três décadas convivendo com a presença ausente deste 
artista, ainda é tempo de reler Torquato e reouvir suas canções perguntando, mais uma vez, 
pelo poeta e pelo compositor. Mas continuo achando, também, que essa pergunta nos 
conduzirá, sempre, à doce e forte sensação de que não é fácil, em Torquato, fazer distinção 
entre "composição" e "poesia". Porque com Torquato é o corpo que se joga todo. Não é 
apenas música, ou poesia. Trata-se de um programa experimental que articula arte e vida. 
 
 
 
 
 

                                                   
* Autor de “Todos os dias de Paupéria: Torquato Neto e a invenção da tropicália” (Annablume, 2005), é 
Doutor em História e Professor Adjunto na Universidade Federal do Piauí. 
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PARCEIROS NO TEMPO. 
 
Em vida foram 16 parceiros em 8 anos de trabalho. 
O parceiro com que mais trabalhou foi Gilberto Gil: 
12 canções.Ao todo, 52 canções das quais 12 
permanecem inéditas em  disco. 
 
1965 – Com Gilberto Gil, a primeira música, Meu 
Choro pra Você. 
 
1966 – Compôs com Gil sete músicas, com Edu 
Lobo,três e com Geraldo Vandré, uma. Período em que 
mais editou músicas: 11. 
 
1967 – Ao todo, cinco músicas, das quais três foram 
editadas e duas permanecem inéditas. Compôs com 
Caetano Veloso, duas; com Gil, uma; com Toquinho, 
uma; com João Bosco e Chico Enói, uma. 
 
1968 – Nesse ano foram  seis músicas: três com 
Caetano Veloso e três com Gil. 
 
1969 – não compôs. 
 
1970 – Compôs com Geraldo Azevedo(02) e com Nonato 
Buzar(01). 
 
1971 – O ano em que compôs com mais gente, e com 
nenhum dos antigos parceiros: Carlos Pinto(03); 
Roberto Menescal, Sérgio Brito e Silizinho, uma 
música com cada um; e Nonato Buzar com duas músicas. 
 
1972 – Foram três músicas com Jard’s Macalé; duas 
para Luiz Melodia ; uma com Jota ; e cinco com o 
piauiense Carlos Galvão. 
 
Da última canção só temos o nome, Baião da Solidão, 
informação passada por Antônio Noronha Filho,em 
artigo publicado nos momentos que seguiram ao 
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falecimento ( 11 de novembro de 72), amigo piauiense 
que com Torquato esteve em julho de 1972, no Rio. 
 
Depois, surgiram iniciativas de outros compositores 
que musicaram textos: Sérgio Brito fez mais uma, 
Renato Piau(01), Edivaldo Nascimento(01), Feliciano 
Bezerra(01), Fagner e Zeca Baleiro(01), Geraldo 
Brito(01) e Gomes Brasil, James Brito e Mike Soares 
(01). 
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Vai bicho desafinar  

o coro dos contentes 
 

 
 



 8 

 
 
 
 
 
 
 

  com Caetano Veloso  
 
Nenhuma dor (1967) 
 
Minha namorada tem segredos 
Tem nos olhos mil brinquedos 
De magoar o meu amor 
Minha namorada muito amada 
Não entende quase nada 
Nunca vem de madrugada 
Procurar por onde estou 
 
É preciso ó doce namorada 
Seguirmos firmes na entrada 
Que leva a nenhuma dor 
Minha doce e triste namorada 
Minha amada e idolatrada 
Salve 
Salve 
O nosso amor 
 
Gravação: Caetano Veloso e Gal Costa 
em Domingo (1967). 
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Com Caetano Veloso. 

 
Ai de mim, Copacabana (1968) 
 
Um dia depois do outro 
Numa casa abandonada 
Numa avenida 
Pelas três da madrugada 
Num barco sem vela aberta 
Nesse mar  
Nesse mar sem rumo certo 
Longe de ti 
Ou bem perto 
È indiferente, meu bem 
 
Um dia depois do outro 
Ao teu lado ou sem ninguém 
No mês que vem 
Neste país que me engana 
Ai de mim, Copacabana 
Ai de mim: quero 
Voar no concorde 
Tomar o vento de assalto 
Numa viagem num salto 
(Você olha nos meus olhos 
E não vê nada – 
È assim mesmo 
Que eu quero ser olhado.) 
 
Um dia depois do outro 
Talvez no ano passado 
È indiferente 
Minha vida tua vida 
Meu sonho desesperado 
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Nossos filhos nosso fusca 
Nossa butique na Augusta 
O Ford Gálaxie, o medo 
De não ter um Ford Gálaxie 
O táxi o bonde a rua 
Meu amor, é indiferente 
 
Minha mãe teu pai a lua 
Nesse país que me engana 
Ai de mim, Copacabana 
Ai de mim, Copacabana 
Ai de mim, Copacabana 
Ai de mim. 
 
Gravação: Caetano Veloso em compacto simples de 
1967,  
Reeditada em 1985 no LP compilação Um poeta desfolha 
a bandeira E a manhã tropical se inicia.  
Em 1999, a faixa foi incluída no 
CD Singles, comercializado exclusivamente no Japão, 
hoje também parte integrante da caixa Todo Caetano. 
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Com Caetano Veloso 
Deus vos salve a casa santa (1968) 
 
Um bom menino perdeu-se um dia 
Entre a cozinha e o corredor  
O pai deu ordem a toda família 
Que o procurasse e ninguém achou 
A mãe deu ordem a toda polícia 
Que o perseguisse e ninguém achou 
 
Ó deus vos salve esta casa santa 
Onde a gente janta com nossos pais 
Ò deus vos salve essa mesa farta 
Feijão verdura ternura e paz 
 
No apartamento vizinho ao meu 
Que fica em frente ao elevador 
Mora uma gente que não se entende 
Que não entende o que se passou 
Maria Amélia, filha da casa, 
Passou da idade e não se casou 
 
Ó deus vos salve esta casa santa 
Onde a gente janta com nossos pais 
Ò deus vos salve essa mesa farta 
Feijão verdura ternura e paz 
 
Um trem de ferro sobre o colchão 
A porta aberta pra escuridão 
A luz mortiça ilumina a mesa 
E a brasa acesa queima o porão 
Os pais conversam na sala e a moça 
Olha em silêncio pro seu irmão 
 
Ó deus vos salve esta casa santa 
Onde a gente janta com nossos pais 
Ò deus vos salve essa mesa farta 
Feijão verdura ternura e paz 
 
Gravação: Nara Leão em Nara Leão (1968) 
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Com Caetano Veloso 
Mamãe coragem (1968) 
 
Mamãe mamãe não chore 
A vida é assim mesmo 
Eu fui embora 
Mamãe mamãe não chore 
Eu nunca mais vou voltar por aí 
Mamãe mamãe não chore 
A vida é assim mesmo 
E eu quero mesmo 
É isso aqui 
 
Mamãe mamãe não chore 
Pegue uns panos pra lavar 
Leia um romance 
Veja as contas do mercado 
Pague as prestações 
- ser mãe 
È desdobrar fibra por fibra 
Os corações dos filhos, 
Seja feliz 
Seja feliz 
 
Mamãe mamãe não chore 
Eu quero eu posso eu fiz eu quis 
Mamãe seja feliz 
Mamãe mamãe não chore 
Não chore nunca mais não adianta 
Eu tenho um beijo preso na garganta 
Eu tenho jeito de quem não se espanta 
(Braço de ouro vale dez milhões) 
Eu tenho corações fora do peito 
 
Mamãe não chore, não tem jeito 
Pegue uns panos pra lavar leia um romance 
Leia Elzira, a morta-virgem, 
O grande industrial 
 
Eu por aqui vou indo muito bem 
De vez em quando brinco o carnaval 
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E vou vivendo assim: felicidade 
Na cidade que eu plantei pra mim 
E que não tem mais fim 
Não tem mais fim 
 
Gravação: Gal Costa em Tropicália ou Panis et 
circencis (1968) 
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com Carlos Galvão 

 
Sem essa aranha( 1972) 
 
Não acredito 
Que você tenha dito 
Que não vai embora ( embora ) 
Mas não duvido  
que você tenha me enchido 
Muito logo agora 
 
Não acredito 
Não duvido 
Não importa 
Qualquer hora é hora 
Não quero nem saber 
Vou dar o fora 
 
Eu não me ligo 
Nem me toco 
Com esta coisa 
Com esse papo à toa ( à toa) 
Acho engraçado que você tenha falado 
Que essa bad é boa 
 
Você não ta com nada 
Eu ando sem nenhum 
Que conversa fiada 
Já tou com fiador 
 
Sem essa, aranha 
Sem essa, aranha 
Sem essa, aranha 
Sem essa 
Aranha. 
 
Gravação de Lena Rios em disco do mesmo nome. 
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com Carlos Pinto  
Todo dia é dia D (1971) 
 
Desde que saí de casa 
Trouxe a viagem da volta 
Gravada na minha mão 
Enterrada no umbigo 
Dentro e fora assim comigo 
Minha própria condução 
Todo dia é dia dela 
Pode não ser pode ser 
Abro a porta e a janela 
Todo dia é dia D 
Há urubus no telhado 
E a carne-seca é servida 
Um escorpião encravado 
Na sua própria ferida 
Não escapa, só escapo 
Pela porta da saída 
Todo dia é o mesmo dia 
De amar-te, amorte, morrer 
Todo dia menos dia 
Mais dia é dia D 
 
Gravação: Gilberto Gil no compacto gravado 
para a primeira edição de Os últimos dias de 
Paupéria 
e em Cidade do Salvador, disco inédito 
de 1973 lançado,em 1999. 
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Com Carlos Pinto 
 
Três da madrugada (1971) 
 
Três da madrugada 
Quase nada 
Na cidade abandonada 
Nessa rua que não tem mais fim 
Três da madrugada 
Tudo e nada 
A cidade abandonada 
E essa rua não tem mais 
Nada de mim... 
Nada 
Noite alta madrugada 
Na cidade que me guarda 
E esta cidade me mata 
De saudade 
È sempre assim... 
Triste madrugada 
Tudo é nada 
Minha alegria cansada 
E a mão fria mão gelada 
Toca bem de leve em mim. 
Saiba: 
Meu pobre coração não vale nada 
Pelas três da madrugada 
Toda palavra calada 
Nesta rua da cidade 
Que não tem mais fim 
Que não tem mais fim... 
 
Gravações: Gal Costa no compacto gravado 
Para a primeira edição de Os últimos dias de 
Paupéria 
E reeditada em 2002 na coletânea Todo dia é dia D 
(Dubas); 
Verônica Sabino em Verônica (1993); 
Nouvelle Cuisine em Novelhonovo (1995). 
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com Edu Lobo 
 
Lua nova (1966) 
 
È lua nova 
È noite derradeira 
Vou passar a vida inteira 
Esperando por você 
 
Andei perdido 
Nas veredas da saudade 
Veio o dia, veio a tarde 
Veio a noite e me cobriu 
È lua nova 
Nesta noite derradeira 
Vou-me embora dentro dela 
Perguntar por quem te viu 
 
È lua nova 
È noite derradeira 
Vou passar a vida inteira 
Esperando por você 
 
Essa noite é que é meu dia 
Essa lua é quem me guia 
E você é meu amor 
Vou pela estrada tão comprida 
Quem me diz não ser perdida 
Essa viagem em que eu vou 
 
È lua nova 
È noite derradeira 
Vou passar a vida inteira 
Esperando por você 
 
Gravação: Edu Lobo e Maria Bethânia em Edu e 
Bethânia (1966). 
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Com Edu Lôbo 
 
Pra dizer adeus {1966} 
 
Adeus  
Vou pra não voltar 
E aonde quer que eu vá 
Sei que vou sozinho 
Tão sozinho amor 
Nem é bom pensar 
Que eu não volto mais 
Desse meu caminho 
 
Ah, 
Pena eu não saber 
Como te contar 
Que o amor foi tanto 
E no entanto eu queria dizer 
Vem 
Eu só sei dizer 
Vem 
Nem que seja só 
Pra dizer adeus. 
 
Gravações: Elis Regina em Elis (1966); Edu Lobo e 
Maria Bethânia em Maria Bethânia (1966); Edu Lobo 
(versão em inglês, “To say goodbye”)em 
Sérgio Mendes presents Lobo (1970); Edu e Tom Jobim 
em Tom & Edu (1981); Nouvelle Cuisine em Free Bossa 
(2000). 
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Com Edu Lôbo 
 
Veleiro (1966) 
 
Eh, ô 
Tá na hora e no tempo 
Vamos lá que esse vento 
Traz recado de partir 
Beira da praia 
Não faz mal que se deixe 
Se o caminho da gente 
Vai pro mar 
 
Eu, vou 
Tanta praia deixando 
Sem saber até quando eu vou 
Quando eu vou, quando eu vou 
Voltar 
 
Eh, ô... 
Vou pra terra distante 
Não tem mar que me espante 
Não tem, não 
Anda, vem comigo que é tempo 
Vem depressa que eu tenho 
o braço forte e o rumo certo 
Ah, que o dia está perto 
E é preciso ir embora 
Ah,vem comigo 
Nesse veleiro 
 
Eh, ô 
Ta na hora e no tempo 
Vou-me embora no vento     bis 
 
Gravações: Edu Lobo e Maria Bethânia em Edu e 
Bethânia (1966): Elis Regina em Elis (1966). 
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com Geraldo Azevedo 
 
O nome do mistério (1970) 
 
eu poderia dizer 
que agora é tarde e nosso amor é outro 
que o nosso tempo agora 
é o fim de tudo 
e só nos resta alguns papéis 
para rasgar 
eu poderia dizer 
que agora é tarde e o nosso amor é morto 
que o nosso amor agora 
é o fim do mundo 
e não sobra nada mais 
para esperar 
 
eu poderia dizer mas eu não digo 
sobre o mistério atrás de tudo isso 
sobre o segredo, meu amor, que eu guardo 
e que você vai ter que descobrir; 
eu poderia dizer mas eu não digo 
o nome do mistério, o nome disso 
e vou ao lar, meu bem, querendo ir 
 
Gravações: Geraldo Azevedo no CD 
O Brasil existe em mim (2004). 
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Com Geraldo Azevedo 

 
Coro misto fotogênico (1970) 
 
(vocês não tem outro rosto 
vocês conhecem o melhor caminho do poço 
e compram pelo reembolso 
a mão que afaga 
e a mão que mata) 
 
vocês não tem outro rosto 
 
você não tem nenhum medo 
porque não sabe o segredo 
que eu não posso lhe contar 
e ninguém vai lhe contar 
porque é sempre muito tarde 
porque está fora de hora 
e porque quem samba fica 
quem não samba vai-se embora 
 
vocês não tem outro rosto 
 
você não sabe a paisagem 
e anda atrás de close-ups 
você não fez a viagem 
nem pesquisou o mistério 
da contagem regressiva 
você anda muito viva 
então viva viva muito 
com o rosto de todo mundo 
e quando muito até quando. 
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com Gilberto Gil 
 
Meu choro pra você (1965) 
 
Há quanto tempo já não tenho mais 
Ninguém pra mim para me dar tanto amor 
Como o amor que perdi tanto tempo perdi 
Procurando encontrar outro alguém por aí 
Por onde andei cansei de procurar 
Vê, não encontrei você 
Não encontrei 
Mas ninguém que amou demais 
Nunca mais vai poder amar 
O amor que agente perdi um dia 
Nunca mais na vida de novo se tem 
Ah escute bem e saiba logo de uma vez 
Que nunca ninguém nesse mundo 
Me fará feliz como você me fez 
Que nunca ninguém nesse mundo 
Me fará feliz como você me fez 
Ai meu amor 
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Com Gilberto Gil 
Louvação (1966) 
 
Vou fazer a louvação, louvação, louvação 
Do que deve ser louvado, ser louvado, ser louvado. 
Meu povo, preste atenção, atenção, atenção. 
Repare se estou errado. 
Louvando o que bem merece, 
Deixo o que é ruim de lado. 
 
E louvo, pra começar, 
Da vida o que é bem maior: 
Louvo a esperança da gente 
Na vida, pra ser melhor. 
Quem espera sempre alcança, 
Três vêis salve a esperança! 
 
Louvo quem espera sabendo 
Que pra melhor esperar, 
Procede bem quem não pára 
De sempre e mais trabalhar. 
Pois só espera sentado 
Quem se acha conformado. 
 
Vou fazendo a louvação, louvação, louvação 
Do que deve ser louvado, ser louvado, ser louvado. 
Quem estiver me escutando, atenção, atenção, 
Que me escute com cuidado 
Louvando o que bem merece, 
Deixo o que é ruim de lado. 
 
Louvo agora louvo sempre 
O que grande sempre é: 
Louvo a força do homem 
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E a beleza da mulher, 
Louvo a paz pra haver na terra, 
Louvo o amor que espanta a guerra, 
 
Louvo a amizade do amigo 
Que comigo há de morrer, 
Louvo a vida merecida 
De quem morre pra viver, 
Louvo a luta repetida 
Da vida, pra não morrer. 
 
Estou fazendo a louvação, louvação, louvação 
Do que deve ser louvado, ser louvado, ser louvado. 
De todos peço atenção, atenção, atenção, 
Falo de peito lavado 
Louvando o que bem merece 
Deixo o que é ruim de lado. 
 
Louvo a casa onde se mora 
De junto da companheira, 
Louvo o jardim que se planta 
Pra ver crescer a roseira, 
Louvo a canção que se canta 
Pra chamar a primavera, 
 
Louvo quem canta e não canta 
Porque não sabe cantar 
Mas que cantará na certa 
Quando, enfim, se apresentar 
O dia certo e preciso 
De toda gente cantar. 
 
 
 
 
 
 
 



 25 

 
 
 
E assim fiz a louvação, louvação, louvação 
Do que vi pra ser louvado, ser louvado, ser louvado. 
Se me ouviram com atenção, atenção, atenção, 
Saberão se estive errado 
Louvando o que bem merece, 
Deixando o ruim de lado. 
 
Gravações: Elis Regina e Jair Rodrigues em 
Dois na bossa número 2 (1966); Gilberto Gil 
em Louvação (1967). 
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Com Gilberto Gil 

 
Minha senhora (1966) 
 
Minha senhora 
Onde é que você mora 
Em que parte desse mundo 
Em que cidade escondida 
Dizei-me que sem demora 
Lá também quero morar 
 
Onde fica essa morada 
Em que reino, qual parada 
Dizei-me por qual estrada 
É que eu devo caminhar 
 
Minha senhora 
Onde é que você mora 
Venho da beira da praia 
Quantas prendas eu lhe trago 
Pulseira, sandália, e saia 
Sem saber como entregar 
 
Quero chegar sem demora 
Nessa cidade encantada 
Dizei-me logo senhora 
Que essa chegança me agrada. 
 
Gravações: Caetano Veloso e Gal Costa em 
Domingo (1967); Gilberto Gil em Louvação 
(apenas na versão em CD). 
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Com Gilberto Gil 

 
Zabelê (1966) 
 
Minha sabiá 
Minha zabelê 
Toda meia-noite 
Eu sonho com você 
Se você duvida 
Eu vou sonhar pra você ver 
 
Minha sabiá 
Vem me dize por favor 
O quanto que eu devo amar 
Pra nunca morrer de amor 
Minha zabelê 
Vem correndo me dizer 
Porque eu sonho toda noite 
E sonho só com você 
Se você não me acredita 
Vem pra cá 
Vou lhe mostrar 
Que riso largo é o meu sonho 
Quando eu sonho 
Com você 
Mas anda logo 
Vem que a noite 
Já não tarda a chegar 
Vem correndo 
Pro meu sonho escutar 
Que sonho falando alto 
Com você no meu sonhar 
 
Gravações: Caetano Veloso e Gal Costa em Domingo 
(1967); 
Olívia Hime em Segredo do meu coração (1982). 
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Com Geraldo Vandré 
 
 
 
Rancho da rosa encarnada (1966) 
 
Vejam quantas coisas novas podemos contar 
Nas cantigas mais antigas 
Que o meu rancho da rosa encarnada 
Escolheu pra cantar 
Pelas calçadas enfeitadas se vê 
Tanta gente pra nos receber 
 
Somos cantores 
Cantamos as flores 
Cantamos amores 
Trazemos também a noticia da grande alegria, que vem 
Pra durar mais que um dia 
E ficar como antigas cantigas cantigas 
Que não passam jamais 
Como passam sempre os carnavais 
 
Gravação: Gilberto Gil em Louvação (1967) 
e Geraldo Vandré, em compacto simples (1966). 
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Com Gilberto Gil 
 

 
A rua (1966) 
 
Toda rua tem seu curso 
Tem seu leito de água clara 
Por onde passa a memória 
Lembrando histórias de um tempo 
Que não acaba 
 
De uma rua de uma rua 
Eu lembro agora 
Que o tempo ninguém mais 
Ninguém mais canta 
Muito embora de cirandas 
(oi de cirandas) 
E de meninos correndo 
Atrás de bandas 
 
Atrás de bandas que passavam 
Como o rio Parnaíba 
Rio manso 
Passava no fim da rua 
E molhava seus lajedos 
Onde a noite refletia 
O brilho manso 
O tempo claro da lua 
 
Ê São João ê Pacatuba 
Ê rua do Barrocão 
Ê Parnaíba passando 
Separando a minha rua 
Das outras, do Maranhão 
De longe pensando nela 
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Meu coração de menino 
Bate forte como um sino 
Que anuncia procissão 
 
Ê minha rua meu povo 
Ê gente que mal nasceu 
Das dores que morreu cedo 
Luzia que se perdeu 
Macapreto Zé Velhinho 
Esse menino crescido 
Que tem o peito ferido 
Anda vivo, não morreu 
 
Ê Pacatuba 
Meu tempo de brincar 
Já foi-se embora 
Ê Parnaíba 
Passando pela rua 
Até agora 
Agora por aqui estou 
Com vontade 
E eu volto pra matar 
Essa saudade 
 
Ê São João ê Pacatuba 
Ê Rua do Barrocão. 
 
Gravação: Gilberto Gil em Louvação (1967). 
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Com Gilberto Gil 

 
Vento de maio (1966) 
 
Oi você que vem de longe 
Caminhando há tanto tempo 
Quem vem de vida cansada 
Carregada pelo vento 
Oi você que vem chegando 
Vá entrando e tome assento 
 
Desapeie dessa tristeza 
Que eu lhe dou de garantia 
A certeza mais segura 
Que mais dia, menos dia 
No peito de todo mundo 
Vai bater a alegria 
Ô ô ô ô ô ô 
 
Oi meu irmão fique certo 
Não demore e vai chegar 
Aquele vento mais brando 
E aquele claro luar 
Que por dentro desta noite 
Te ajudarão a voltar 
 
Monte em seu cavalo baio 
Que o vento já vai soprar 
Vai romper o mês de maio 
Não é hora de parar 
Galopando na firmeza 
Mais depressa vais chegar 
 
Gravação: Wilson Simonal em Vou deixar cair (1966). 
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Com Gilberto Gil 
Domingou (1967) 
 
São três horas da tarde 
É domingo 
Da janela a cidade se iluminou 
São três horas da tarde 
È domingo 
Na cidade, no Cristo Redentor ê ê 
È domingo no trole do parque 
È domingo na moça e na praça 
È domingo ê ê 
Domingou meu amor 
 
Hoje é dia de feira 
È domingo 
Quanto custa hoje em dia o feijão 
São três horas da tarde 
È domingo 
Em Ipanema e no meu coração ê ê 
È domingo no Vietnã 
Na Austrália e em Itapuã 
È domingo ê ê 
Domingo meu amor 
 
Quem tiver coração mais aflito 
Quem quiser encontrar seu amor 
Dê uma volta na praça do Lido 
Ê esquindô, ê esquindô, ô esquindô-lê-lê 
Quem quiser procurar residência 
Quem está noivo, já pensa em casar 
Já pode olhar o jornal, paciência 
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Tra-lá-lá tra-lá-lá ê ê 
O jornal de manhã chega cedo 
Mas não traz o que eu quero saber 
As notícias que leio conheço 
Já sabia antes mesmo de ler ê ê 
Qual o time que você quer ver 
Que saudade, preciso esquecer 
È domingo ê ê 
Domingou meu amor 
Tanta gente que vai e que vem 
São três horas da tarde 
È domingo 
Vamos dar um passeio também ê ê 
O bondinho viaja tão lento 
Olha o tempo passando 
Olha o tempo 
È domingo outra vez 
Domingou meu amor 
È domingo outra vez 
Domingou meu amor 
È domingo outra vez 
Domingou meu amor 
 
È domingo outra vez 
Domingou meu amor 
 
Gravação: Gilberto Gil em Gilberto Gil (1968). 
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Com Gilberto Gil 

 
Marginalia II (1967) 
 
Eu, brasileiro, confesso 
Minha culpa meu pecado 
Meu sonho desesperado 
Meu bem guardado segredo 
Minha aflição 
Eu, brasileiro, confesso 
Minha culpa meu degredo 
Pão seco de cada dia 
Tropical melancolia 
Negra solidão: 
 
Aqui é o fim do mundo 
Aqui é o fim do mundo 
Ou lá 
 
Aqui o terceiro mundo 
Pede a benção e vai dormir 
Entre cascatas palmeiras 
Araçás e bananeiras 
Ao canto da juriti 
Aqui meu pânico e glória 
Aqui meu laço e cadeia 
Conheço bem minha história 
Começa na lua cheia 
E termina antes do fim 
 
Aqui é o fim do mundo 
Aqui é o fim do mundo 
Ou lá 
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Minha terra tem palmeiras 
Onde sopra o vento forte 
Da fome do medo e muito 
Principalmente 
Da morte 
O-lelê, lalá 
A bomba explode lá fora 
E agora o que vou temer? 
Yes: nós temos banana 
Até pra dar,  
E vender 
 
Aqui é o fim do mundo 
Aqui é o fim do mundo 
Ou lá 
 
Gravação: Gilberto Gil em Gilberto Gil (1968); 
Maria Bethânia em Recital na Boate Barroco – Ao Vivo 
(1968). 
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Com Gilberto Gil 

 
Geléia geral (1968) 
 
Um poeta desfolha a bandeira 
E a manhã tropical se inicia 
Resplandecente cadente fagueira 
Num calor girassol com alegria 
Na geléia geral brasileira 
Que o jornal do Brasil anuncia 
 
È bumba iê, iê boi 
Ano que vem mês que foi 
Ê bumba iê, iê iê 
È a mesma dança, meu boi 
 
“A alegria é a prova dos nove” 
E a tristeza é teu porto seguro 
Minha terra é onde o sol é mais limpo 
E mangueira é onde o samba é mais puro 
Tumbadora na selva-selvagem 
Pindorama, país do futuro 
 
Ê bumba iê, iê boi 
Ano que vem mês que foi 
Ê bumba iê, iê iê 
È a mesma dança, meu boi 
 
È a mesma dança na sala 
No Canecão na TV 
E quem não dança não fala 
Assiste a tudo e se cala 
Não vê no meio da sala 
As relíquias do Brasil 
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Doce mulata malvada 
Um elepê de Sinatra 
Maracujá mês de abril 
Santo barroco baiano 
Superpoder de paisano 
Formiplac e céu de anil 
Três destaques da Portela 
Carne-seca na janela 
Alguém que chora por mim 
Um carnaval de verdade 
Hospitaleira amizade 
Brutalidade jardim 
 
 
Ê bumba iê, iê boi 
Ano que vem mês que foi 
Ê bumba iê, iê iê 
È a mesma dança, meu boi 
 
Plurialva contente e brejeira 
Miss Linda Brasil diz bom dia 
E outra moça também Carolina 
Da janela examina a folia 
Salve o lindo pendão dos seus olhos 
E a saúde que o olhar irradia 
 
Ê bumba iê, iê boi 
Ano que vem mês que foi 
Ê bumba iê, iê iê 
È a mesma dança, meu boi 
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Um poeta desfolha a bandeira 
E eu me sinto melhor colorido 
Pego um jato viajo arrebento 
Como roteiro do sexto sentido 
Voz do morro, pilão de concreto 
Tropicália, bananas ao vento 
 
Ê bumba iê, iê boi 
Ano que vem mês que foi 
Ê bumba iê, iê iê 
È a mesma dança, meu boi 
 
Gravação: Gilberto Gil em Tropicália ou  
Panis et circencis (1968) e Daniela Mercury, 
em Daniela Mercury (1961). 
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Com Gilberto Gil 

 
Coisa mais linda que existe (1968) 
 
Coisa mais linda neste mundo 
È sair por um segundo 
E te encontrar por aí 
Pra fazer festa ou comício 
Com você perto de mim 
Na cidade em que me perco 
Na praça em que me resolvo 
Na noite da noite escura 
Coisa linda neste mundo 
È lindo ter junto ao corpo 
Ternura de um corpo manso 
È sair por um segundo 
E te encontrar por aí 
Pra fazer festa ou comício 
Com você perto de mim 
O apartamento, o jornal 
O pensamento, a navalha 
A sorte que o vento espalha 
Essa alegria, o perigo 
Eu quero tudo contigo 
Com você perto de mim 
Coisa linda neste mundo 
È sair por um segundo 
E te encontrar por aí 
Pra fazer festa ou comício 
A coisa mais linda que existe 
È ter você perto de mim 
 
Gravação: Gal Costa em Gal Costa (1969) 
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Com Gilberto Gil 

 
Cantiga (1968) 
 
Sabe amor eu te amo tanto, tanto 
Que esta minha vida 
Sem você 
Seria para sempre triste 
E eu nem sei se existe 
Vida assim que alguém possa viver 
Meu bem eu te amo tanto 
Que eu vou te dizer 
Daria minha vida 
Pra não te perder 
  
Gravação: Nana Caymmi em  
Resposta ao tempo (1998). 
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com Jards Macalé 
 
Let’s play that (1972) 
 
Quando eu nasci 
Um anjo louco muito louco 
Veio ler a minha mão 
Não era um anjo barroco 
Era um anjo muito louco, torto 
Com asas de avião 
Eis que esse anjo me disse 
Apertando a minha mão 
Com um sorriso entre dentes 
Vai bicho desafinar 
O coro dos contentes 
Vai bicho desafinar 
O coro dos contentes 
Let’s play that 
 
Gravações: Jards Macalé em Jards Macalé (1972) 
e Let’s play that (1994). 
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Com Jards Macalé 

 
Destino (1972) 
 
O destino do poeta é coisa dele 
Preste atenção que eu te amo é nele 
Nele meu amor é muito grande 
Vive crescendo enquanto a gente aprende 
Que o destino do poeta é grande! 
Cabe inclusive de frente 
Preste atenção quem ama não é você 
Seria uma espécie de Se, um C 
Ceci Peri 
Si ici 
See that kind of sea, deep blue sea 
 
Gravação: Jards Macalé em 
O q faço é música (1998). 
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Com Jards Macalé 

 
Dente no dente (1972) 
 
Sim não 
Mas pode ser que seja de repente 
Á minha frente, bem na tua frente 
Tudo muito rente, quente 
Sente o drama 
È tudo ser assim tão envolvente, amor 
È tudo ser assim tão de repente, tente agora 
Olho no olho, dente no dente 
Lentamente, é nesse hora a hora 
Que eu desejo o fim do fim de tudo 
È no começo, e o sol poente 
A coisa fria e o fogo novamente 
E tudo não mais que de repente 
Quente, quente, quente 
Sente... 
 
Gravação: Jards Macalé em O q faço é música (1998) 
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com Jota 
 
Quem dera 
 
Quem dera  
Um dia eu encontrar 
O amor igual ao que eu sonhei 
Um amor como na vida 
Quase nunca a gente vê 
Quem dera saber na verdade 
Aonde é que a felicidade 
Guardou até hoje distante 
Esse amor que é meu sonho ter 
Que a ele eu irei de mansinho 
Levando nas mãos meu carinho 
Levando a certeza que a vida 
Sem ele era só 
morrer. 
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com Luiz Mendonça 
 
Começar pelo recomeço (1972) 
 
Não vou lamentar 
Lamento muito mas agora não dar  
não me lembro mais do tal momento 
que você me deu, que você me deu 
Doeu, meu bem, doeu 
Mas não vou lamentar 
o que nem se quer aconteceu 
Agradeço, mas prefiro recomeçar 
pelo recomeço 
agradeço o seu preço 
e pelo seu endereço 
peço perdão, de coração 
Peço perdão 
 
Gravação: Luiz Melodia em I4 quilates (1997), 
reproduzida na coletânea Todo dia é dia D (2002). 
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com Nonato Buzar 
 
Quase adeus (1970) 
(parceria com Carlos Monteiro de Souza) 
 
Quase adeus 
Pra quem vai ficar 
Quase adeus 
Quase adeus 
Quase chorar 
Volto a ver 
Um novo amanhecer 
Fosse acabar 
 
Volto a ouvir a voz 
De quem não fala mais 
Se um tempo que passou e não valeu 
Ah, tudo como está 
Quase terminar 
Quase adeus... 
 
Gravação de Nonato Buzar. 
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com Nonato Buzar 
 
 
Que película (1971) 
 
Foi num tempo de um tempo 
De um tremendo temporal 
Ninguém via um dia 
Querer clarear 
Ninguém via o dia  
De você chegar 
 
Pelo mar maravilha, ilha 
Trilha musical 
Canções de vitrola 
Para te esperar 
Ninguém via a hora 
De você chegar 
 
Sapateando passos de bongô 
Indiferente a ondas tropicais 
Alto-falante fala quem chegou 
Pelas colunas de jornais 
 
Plastificando e desfolhando azuis 
De nunca mais sem mais adeus pra mim 
Eu vi você iluminando a luz 
Eu vi você chegando ao fim 
 
 
Gravação de Nonato Buzar. 
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com Nonato Buzar 
 
O homem que deve morrer (1971) 
 
Veio do céu 
Veio do mar 
Veio do além 
Sem saber porque 
Veio do meio do azul 
Pra se encontrar, do céu, do mar, do além, 
Do sol,do azul, por quê? 
 
Mais dia menos dia 
A vida tem pressa 
Mais noite menos noite 
A morte te alcança 
Num clarão, mais que o sol 
Num clarão, no mistério da luz 
A promessa é viver 
 
Glória glória glória aleluia 
Glória glória glória aleluia 
Glória ao homem que deve morrer 
 
Mais tempo menos tempo 
O dia amanhecer 
Mais tarde menos tarde 
Um homem aparece 
Num clarão, outro sol 
Num clarão da promessa de luz 
Um olhar salvador 
 
Glória glória glória aleluia 
Glória glória glória aleluia 
Glória ao homem que deve morrer 
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com Raimundo Fagner e Zeca Baleiro 
 
Daqui pra lá, de lá pra cá 
 
Era um pacato cidadão 
Sem documento 
Não tinha nome, profissão 
Não teve tempo 
 
Mas certo dia deu-se um caso 
E ele embarcou num disco 
E foi levado para bem longe 
Do asterisco em que vivemos 
 
Ele partiu e não voltou 
E não voltou porque não quis 
Quero dizer: ficou por lá 
Já que por lá se é mais feliz 
 
E um espaçograma ele enviou 
Pra quem quisesse compreender 
Mas ninguém nunca decifrou 
O que ele nos mandou dizer 
 
Terramarear atenção 
O futuro é hoje 
E cabe na mão 
Vietvistavisão 
 
Pra azar de quem não sabe 
E não crê 
Que se pode sempre a sorte escolher 
E enterrar qualquer estrela no chão 
 
Vietvistavisão 
Terramarear atenção 
Fica a morte por medida 
Fica a vida por prisão 
 
Gravação: Raimundo Fagner e Zeca Baleiro no 
CD Raimundo Fagner & Zeca Baleiro (2003) 
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e Titãs, no CD A melhor banda de todos os tempos 
da última semana, musicado por Sérgio Brito, 
que o renomeou “Daqui pra lá” (2001). 
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com Renato Piau 
 
Andar, Andei 
 
não é o meu país 
é uma sombra que pende 
concreta 
do meu nariz 
em linha reta 
não é minha cidade 
é um sistema que invento 
me transforma 
e que acrescento 
à minha idade 
nem é o nosso amor 
é a memória que suja 
a história  
que enferruja 
o que passou 
 
não é você 
nem sou mais eu 
adeus meu bem 
(adeus adeus) 
você mudou 
mudei também 
adeus amor 
adeus e vem 
 
Gravação: Renato Piau no CD 
Guitarra Brasileira (2004) 
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Com Roberto Menescal 
 
Tudo muito azul (1971) 
 
Folhas de papel picado 
Cartas que não recebi 
Minha doce namorada 
Quase nunca eu compreendi 
Longa noite acordada 
Tantas que já me esqueci 
 
E agora é bom 
Que bom ficar OK com você 
Toda vida tudo muito azul 
 
Nada de guardar segredo 
De ficar com medo 
De perder você 
Nunca mais sem tua vida 
Sem você não tem por quê 
 
Gravação: Ângela e Paulo Sérgio Valle na trilha 
sonora da novela Minha Doce Namorada (1971) 
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com Sergio Brito 
 
Go back 
 
Você me chama 
Eu quero ir pro cinema 
Você reclama 
Meu coração não contenta 
Você me ama 
Mas de repente a madrugada mudou 
E certamente 
Aquele trem já passou 
E se passou 
Passou daqui pra melhor, foi! 
 
Só quero saber 
do que pode dar certo 
Não tenho tempo a perder 
 
     Não é meu país* 
     É uma sombra que pende concreta 
     Do meu nariz 
     Em linha reta 
     Não é a minha cidade 
     É um sistema que invento 
     Me transforma 
     E que acrescento 
     À minha idade 
     Nem é o nosso amor 
     E a memória que suja 
     A história 
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     Que enferruja o que passou 
     Não é você 
     Nem sou mais eu 
     Adeus meu bem 
     (Adeus adeus) 
     Você mudou 
     Mudei também 
     Adeus amor 
     Adeus e vem. 
 
Gravação: Titãs em Titãs (1988) 
e Só pra contrariar, em Só pra contrariar (1993) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________ 
* Este poema, recitado pelos Titãs em “Go back”, foi 
posteriormente musicado por Renato Piau, com o nome 
“Andar, andei” (ver p. 144). 
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Com Sérgio Brito. 
 
 
O bem, o mal (1971) 
 
Muito bem, meu amor 
Muito mal 
Meu amor 
O bem, o mal 
Estão além do medo 
E não a nada igual 
O bem, o mal sem segredo 
As marchas do carnaval 
Muito mal, meu amor 
Muito bem 
Nem vem com não tem 
Quem tem tem de ter 
Na praça da capital 
Muito mal 
Meu amor 
Tudo igual 
Nada igual ao bem e o mal 
Dois (experimente, é legal) 
Eu creio que existe o bem e o mal 
Mas não há nada igual 
E tudo tem mel e tem sal 
 
Gravação: Sérgio Brito em A minha cara (2000). 
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DEPOIS QUE ELE FOI... 
PRÁ NÃO MAIS VOLTAR 
MUITA GENTE CHEGA JUNTO 
E BEBE NA FONTE: 
ETER NA MENTE 
E TER NA MENTE 
E TERNA MENTE 
ETERNAMENTE. 
 
É DA PROVÍNCIA DO POETA O URRO 
CRIATIVO 
QUE FAZ, TANTO TEMPO DEPOIS, 
JORRAR CANÇÕES: 
ESTRANHAS? 
INCABÍVEIS? 
SON-ORAS? 
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Com Feliciano Bezerra 
 

Literato cantabili(2005) 
 
 
Agora não se fala nada 
Agora não se fala mais 
Toda palavra guarda uma cilada 
E tudo é transparente em cada forma 
 
  
você não tem que me dizer 
o número de mundo deste mundo 
não tem que me mostrar 
a outra face 
face ao fim de tudo: 
 
só tem que me dizer 
o nome da república do fundo 
o sim do fim 
do fim de tudo 
e o tem do tempo vindo; 
 
 
Gravação: Fifi Bezerra, em  CD coletivo Torquato 
Neto - Só Quero Saber do que Pode dar Certo – 60 
anos, em 2.005 
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   Com Edvaldo Nascimento 
Me caso com você. 
 
De tanto me perder, de tanto andar sem sono 
Por essa noite sem nenhum destino 
Por essa noite escura em que abandono 
Uns sonhos do meu tempo de menino 
De tanto não poder mais ter saudade 
De tudo o que já tive e já perdi 
Dona menina, eu me resolvo agora 
A ir-me embora pra longe daqui. 
 
Um dia desses eu me caso com você 
Você vai ver, ai ai, você vai ver 
Um dia desses, de manhã, com padre e pompa 
Você vai ver como me caso com você 
 
Meu tempo de brincar já foi-se embora 
E agora, o que é que eu vou fazer? 
Não tenho onde morar, vou caminhando 
Sem sono; sem mistérios; sem você; 
Pra terra onde nasci 
Ai ai 
Não volto nunca mais 
E esta cidade alheia tem segredos 
Que eu faço tudo pra não compreender 
Meu pobre coração não vale nada 
Anda perdido, não tem solução 
Mas se você quer ser minha namorada 
Vamos tentar, não é? 
Não custa nada 
Até pode dar certo 
Ai ai 
E se não der 
Eu pego um avião, vou pra Xangai 
E nunca mais eu volto pra te ver. 
 
Gravação: Edvaldo Nascimento, em  CD coletivo 
Torquato Neto - Só Quero Saber do que Pode dar Certo 
– 60 anos, em 2.005. 
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Com Geraldo Brito 
 
Go Back II 
 
Você me pede 
Quer ir pro cinema 
Agora é tarde 
Se nenhuma espécie 
De pedido 
Eu escutar agora 
Agora é tarde 
Tempo perdido 
Mas se você não mora, não morou 
É porque não tem ouvido 
Que agora é tarde 
- eu tenho dito – 
o nosso amor michou 
( que pena ) o nosso amor, amor 
e eu não estou a fim de ver cinema 
(que pena ) 
 
 
 
 
Gravação: Geraldo Brito, em  CD coletivo Torquato 
Neto - Só Quero Saber do que Pode dar Certo – 60 
anos, em 2.005 
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Com Gomes Brasil 
James Brito 
Mike Soares 

 
Poema do Aviso Final 
 
É preciso que haja alguma coisa 
Alimentando meu povo: 
Uma vontade 
Uma certeza 
Uma qualquer esperança. 
É preciso que alguma coisa atraia 
A vida ou a morte 
Ou tudo será posto de lado 
E na procura da vida 
A morte virá na frente 
E abrirá caminho. 
É preciso que haja algum respeito 
Ao menos um esboço 
Ou a dignidade humana se firmará 
A machadadas. 
 
 
 
Gravação: Claudia Simone, em  CD coletivo Torquato 
Neto - Só Quero Saber do que Pode dar Certo – 60 
anos, em 2.005 
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        Com Carlos Pinto 
 
 
 
Chapada do Corisco ( 1972 ) 
 
Se eu disser que quero ir até 
Do outro lado do mar 
Não acredite 
Eu vou querer 
Ficar 
 
Se eu disser que quero ir até 
Do outro lado lá 
Não me pergunte 
Não vou querer 
Falar 
 
As sete cidades mortas 
Sete pedras, sete portas 
No caminho da chapada do corisco 
De onde eu vim 
 
Meu lugar é minha vida 
Essa noite é tão comprida 
Tão antiga , ai de mim! 
 
Se eu disser do outro lado do mar 
Não acredite 
Eu vou querer ficar 
Se eu disser do outro lado de lá 
Não me pergunte 
Não vou querer falar. 
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Letras Inéditas 
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Com Gilberto Gil 
Rancho da boa vinda (1966) 
 
Quem vem lá faça o favor 
De dizer por que é que vem 
Se é de paz se é de amor 
Pode entrar, que eu sou também 
  
Se a tristeza já deixou 
Bem pra lá do meu portão 
Pode entrar, pode dispor 
Faça o seu rancho do meu coração 
 
Tanto amor tenho pra dar 
Só que não achei pra quem 
Se você vem pra passar 
E traz tristezas também 
Melhor seguir seu caminho 
Que de triste nesse mundo 
Já me basta a mim sozinho 
 
Quem vem lá faça o favor 
De dizer por que é que vem 
Se é de paz se é de maior 
Pode entrar que eu sou também 
Se a tristeza já deixou 
Bem lá do meu portão 
Pode entrar, pode dispor 
Faça o rancho do meu coração  
Faça o rancho do meu coração  
Faça o rancho do meu coração! 
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com João Bosco e Chico Enói 
 
Fique sabendo (1967) 
 
Você  
Sabe bem que o nosso amor 
Já fez tanto tempo se acabou 
E mesmo assim 
Você 
Faz questão de reviver 
Esse tempo tão ruim 
Pra você, também pra mim 
Ah, você 
Se esqueceu de compreender 
Que é preciso ser feliz 
E vem dizer 
Que eu nunca quis perdoar 
Quem é você pra duvidar 
Já me cansei de explicar 
Não tem mais jeito não 
Me tranquiliza o coração. 
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Com Toquinho 
 
Estou sereno, estou tranqüilo (1967) 
 
Estou sereno, estou tranqüilo, estou contente 
Nesta manhã nascendo devagar 
Andei calado triste e indiferente 
E de repente esta vontade de cantar 
Um samba de Ismael, uma ciranda 
Uma toada de Gonzaga: A asa branca 
Riacho de navio, Luar de Paquetá 
Estou sereno, estou tranqüilo, estou contente 
Nesta manhã nascendo devagar 
Ninguém mais canta e eu sozinho 
Não posso cantar 
Ai quem me dera que hoje fosse dia 
De eu ser feliz de eu ser feliz humildemente 
Cantando com vontade e alegria 
Em companhia de toda gente 
Ai quem me dera que outra vez na vida 
Meu coração não se perdesse à toa 
E que eu soubesse muito bem que é muito boa 
Essa cantiga nova que inventei 
Estou sereno, estou tranqüilo, estou contente 
Mas só Deus sabe até que dia eu estarei 
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Com Silizinho 
 

Brasa Samba( 1971) 
 
Se o tempo deixar, meu amor 
Se o povo quiser escutar 
Eu vou para rua 
Eu vou, eu vou 
E só quarta feira eu vou voltar. 
 
É tempo do tempo esquentar 
Pandeiro, tan-tan, tamborim 
O quente da gente 
É se apresentar 
Sambando na Frei Serafim 
Ai de mim 
 
É Brasa Samba 
É muito samba 
É Brasa Samba  
pra quem quer sambar 
É muito samba 
É Brasa Samba 
Nossa escolinha acabou de chegar. 
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Com Carlos Galvão 
Tome nota (1972) 
 
por todas as ruas 
onde ando sozinho 
eu ando sozinho 
com você 
e você 
se é que se lembra 
(se lembra) 
olha assim pra mim 
como capa de revista 
pelo rabo-do-olho 
de artista, 
e sorri 
 
eu acho tudo muito legal 
mas a verdade 
é que o nome normal disso aí 
é: 
s-a-u-d-a-d-e; 
pois bem: 
sei que vou sozinho 
sei que vou também sozinho 
mas acontece 
que parece 
que você 
é como se é que fosse 
o próprio caminho. 
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Com Carlos Galvão 
Um dia depois do outro (1972) 
 
Deu de um tudo 
Do bom e do melhor 
Na festa do desata flor 
Do nosso armor de amor: 
Convidados e tal 
Mais uma saudade 
Do carnaval que ainda não pintou. 
Ora bolas, esmolas. 
 
Tudo o que eu quero 
È uma questão de gosto: 
Um beijo, bolero 
E pipoca moderna 
Mais o contra-resto 
Menos nosso imposto 
E cada vez mais perto 
Do porto. 
 
Coração correto. 
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Com Luiz Melodia 
Que tal (1972) 
 
Quero morrer no Carnaval 
Curtindo a sensacional desgraça 
Dessa praça completamente igual 
Ao resto que conheço em beira de estrada 
Quero morrer no Carnaval 
Encalhado na monumental bagunça tropical 
Que por obra e graça dessa mesma praça 
Danço, danço feito um mais 
Que se salva 
Uma corrente é uma corrente 
Assim como uma rosa é uma certa rosa 
Quente, superquente, distante diante da frente 
Dessa praça completamente igual 
Que eu conheço 
Trivial variado 
È o lado de dentro 
Trancado, trancado 
Que tal 
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Com Carlos Galvão 
Jardim da noite {1972} 
 
Repara a cor do dia 
Reparo a torre da tevê 
Não há madrugada mais fria 
Do que esses dias sem você 
Deu meia-noite 
No meio do dia 
Casa vazia 
Entre pra ver 
 
E esqueça 
Tudo o que digo 
São poucas palavras 
E todas marcadas 
Passos na escada 
Meus olhos nos seus 
Algumas palavras 
Pra não dizer adeus; 
Esqueça agora 
Repare a cor do dia 
Chove lá fora, entre pra ver 
A madrugada fria 
Esses dias e eu sem você 
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Com Caetano Veloso 
Capitão Lampião (1968) 
 
Debaixo da tempestade 
Guerreando em dez trincheiras 
Que é onde o meu fogo arde 
Espanta as bichas da noite 
Sou Virgulino Ferreira 
Capitão das ventanias 
Lampião mais conhecido 
Homem de tanto valor 
Que dentre as artes que eu faço 
Da noite, eu acendo o dia 
Sei que é no choro a luta 
Que eu brigo melhor se ganho 
Tenho o sol, ninguém me apanha 
Sei o que é ruim e o que presta 
Pra tudo dou o melhor jeito 
Quando não tenho o que quero 
Nunca bato em retirada 
Finco o pé, declaro guerra 
De lá não voltas sem nada 
Deixo o meu rosto gravado 
A fogo por onde passo 
Por aqui sou conhecido 
Como o mais macho dos machos 
Pela estrada onde vadio 
Com meus trinta companheiros 
Não passo fazendo feira 
Não fico pedindo esmola 
Tomo o que é meu vou-me embora 
Que o mundo não me consola 
 
 
 
 
 



 72 

 
 
 
 

Com Carlos Galvão 
Consolação (1972) 
 
Você me pede 
Quer ir pro cinema 
Só que não da pé de dar 
Morena 
Nunca mais vou pro cinema 
Com você; 
Você entende 
Burramente magoada 
Só que a minha é mais quebrada 
Morena 
E sou eu 
E você 
E sou eu 
E você 
Condena 
 
Condena morena com pena 
E um dia depois do outro 
Se eu não morro de amor 
Não vale a pena: 
Cinema 
Me lembra 
Aquele happy-end 
E amor por amor 
Nem mais um pouco. 
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       Com Luiz Carlos Sá 
 
Toada(1971) 
 
Nos campos da minha terra 
Passei o tempo em remanso 
Pelas ramas da alegria 
E eu te via clareando, e eu te via clareando 
A manhã que já nascia 
Rodeada pelo cheiro 
Do alecrim que te vestia 
 
Ê minha terra, ê minha vida 
Que é feito dessa morena 
Que partiu sem despedida 
 
Morena, faz tanto tempo 
Que eu não te vejo passar 
Rosa aberta pelo vento 
Flor bonita margarida 
Ah morena, aquele tempo  
não precisava acabar 
 
ê minha terra, ê minha flor 
Que é feito da minha vida  
Que é feito do nosso amor. 
 
Por isso eu te canto agora 
Essa toada mais triste 
Pra te dizer que demora 
Que mora dentro do peito 
Uma saudade que insiste 
Em te querer clareando 
Em te querer clareando 
As manhãs de onde fugiste. 
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Pindorama Palace 
 
 

Com Carlos Pinto 
 
Em Pindorama  
ninguém vê mais ninguém 
Em Pindorama 
Quem é quem 
Quem é você 
Quem é meu bem 
 
Em Pindorama 
Ninguém vê  mais ninguém 
Em Pindorama 
Quem vem lá 
Descuidado tropicando 
Em Pindorama 
Penduricalhos de prata 
Espalham a fama 
No chão de estrelas de lá 
A nossa cama 
No canto esquerdo do riso 
Voe esconde o que é preciso 
Esconder 
Ninguém pode saber 
Ninguém pode saber 
Quem é você 
Quem é seu bem 
Quem lhe ama 
Eu não conheço ninguém 
Ninguém que não ame Pindorama. 
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QUANTO MAIS EU REZO 
 

Com Carlos Pinto 
 
 
Quanto mais eu rezo 
Mais assombração me aparece 
Eu sou feiticeiro de nascença 
Quanto mais eu rezo 
Mais eu creio em minha crença 
E atrás dessa resistência 
Tenho o meu corpo cruzado 
Atrás dessa resistência 
Orgulho não vale nada 
Atrás dessa reticência. 
 
 
 
( 1971 ) 
 
 
Carlos Pinto informa mais uma música de título 
Minha amiga mais bonita é meu irmão. 
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Cantiga Piauiense para Lena Rios. 
 

( quem musicou? ) 
 
Sempre andei por um caminho 
Que não conhecia bem; 
Sequer me lembro se vinha 
Sozinha, ou se com alguém 
E nem sei se aqui chegada 
Faço morada, me aquieto 
Pois é certo que procuro 
Algo que deve nadar perto:  
Mas o que vejo é incerto 
E o que consigo não dura. 
 
( eu sempre quis outra vida, 
eu sempre quis ser feliz 
Por isso naquele tempo 
Fiz minha mala e parti) 
 
Sempre andei por um caminho 
Que não sabia direito; 
Do que perdi na viagem 
Já me esqueci por completo 
Não guardei nada e o que trouxe 
Eram apenas utensílios 
De fácil desprendimento: 
Dois filhos que nunca tive 
Um velho anel de família 
E uma  saudade no peito. 
 
( eu sempre quis outra vida, 
eu sempre quis ser feliz 
dos dois filhos, da saudade 
E até do anel, me desfiz) 
 
Sempre andei por um caminho 
Que não tem ponto final 
E a paisagem que eu via 
Era toda e sempre igual: 
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Depois da noite outro dia 
Com suas mesmas desgraças, 
Mas também algumas casas 
Com jantar posto na mesa. 
Agora: 
Eu sempre quis ser contente 
E pode ser que eu seja. 
 
( 30/10/1971) 
 
 

Juliana 
Com Caetano Veloso 

 
( está perdida, mas tárik de Sousa informa os 
seguintes versos: 
 
Vou deixar tudo de lado 
Meu saveiro e meu pecado 
Só pra quando ela chegar. 
 
 


