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Eu tenho muita profissão
«Eu tenho muita profissão,
eu tenho muita profissão,
eu tenho muita profissão,
eu tenho muita profissão.

No jardim sou jardineiro.
Na horta sou hortelão.
Sou almocreve e sou ganhão
e nas arenas sou toureiro.
Na charneca sou carvoeiro
e sendo assim faço carvão.
Sou maioral sou abegão,
dos jornais sou jornalista.
Nos comboios sou maquinista,
eu tenho muita profissão.

Sou piloto aviador
por isso sou da aviação.
Mas cá em baixo, no chão,
de carros sou condutor.
Na escola sou instrutor,
dou aulas de condução.
Faço tudo na perfeição.
Se for preciso sou alfaiate,
faço barcos, sou calafate.
Eu tenho muita profissão

Faço enxadas, sou ferreiro
e faço estátuas, sou escultor.
No liceu sou professor
e nas minas sou mineiro.
Na padaria sou padeiro
e por isso fabrico pão.
Trabalho na televisão,
mas também sou guitarrista.
Canto fado, sou fadista.
Eu tenho muita profissão.

ǤǤ̷Ǥ

 ÙȀȀȀ Ȁ 
Sou vendedor ambulante
nos mercados e nas feiras.
Roubo cordões e pulseiras
e qualquer peça de diamante.
Sou da marinha mercante,
sou gatuno, sou ladrão.
Na igreja sou sacristão
Porque faço parte da missa
Sou tirador de cortiça.
Eu tenho muita profissão.»
Manuel Augusto Francisco (Rusga), Grândola, Fevereiro de 2007

ǤǤ̷Ǥ
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