
9- Música instrumental
(Ricardo Moreira)

Pra não dizer que já contei o final,
Não conto nem o começo...
Bote você o etc e o tal, 
te dou meu aval.
Vire o vazio do avesso!

Descreva a personagem central, 
E dê a ela inclusive o endereço...
Evite ser genial...
Hoje em dia, 
não se paga um bom preço!

Um conto de amor,
Luta do bem contra o mal,
Um detetive... 
Um crime passional...
Simples biografia 
de um campeão de arremesso...

Isto o que ouve agora é somente 
uma música instrumental,
Bote uma letra legal 
e viramos parceiros, 
caso achar que mereço... 

! 

10- Parcela de culpa
(Ricardo Moreira)

Quem joga o lixo no mato, 
recebe de volta do mato, 
o rato e a doença.
Quem suja o mato não pensa...
Quem suja o mato não pensa..
E aquele que suja o rio, 
parece que nunca ouviu, 
na imprensa,
que tem gente 
que sofre com a enchente
Sujar o rio é uma ofensa...
Sujar o rio é uma ofensa...

Pior ainda é o sujeito, 
que a caminho da missa, 
por pura preguiça 
joga o lixo no chão, 
não tem perdão, 
o lixo vai para o bueiro, 
e com esse cheiro de chuva... 
Xiiiiiii! Lá tem inundação 

6- Como uma velha canção
(Ari Reis e Ricardo Moreira)

A alegria de viver reside no poder
de espalhar bons sentimentos no ar
quem faz o bem, vê o bem voltar...
É morar de frente para o mar
não ter hora pra acordar,
ver pessoas brincando e sonhar...

Descansar à sombra de uma árvore,
como dizia a canção...
É seguir somente, 
o que manda coração!
Viver melhor o presente
e recordar no futuro um passado melhor
Enquanto criança, abusar das cores,
na juventude, de aventuras e amores
e jamais, jamais... deixar de cantar
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8- Debaixo do carpete
(Beto Queirós e Ricardo Moreira)

Olhando aqui, de fora, 
o sapato brilha,
por dentro, um furo na meia 
o incomoda!
E das sementes que plantou 
em toda sua trilha, 
cresceram árvores 
que não suportam a próxima poda.
Recheia e doura histórias da sua vida,
cobre com confete, 
serve com vinho e caviar
ledo engano, iludir-se 
com essa ladainha!!!
Escondeu a verdade, 
mas teimou em deixar...
...pra fora do carpete 
um pedaço da linha 
então, quem puxa adivinha, 
o que tenta esconder com um véu
Se fala em "doze", 
não chega a ser onze 
seus "ovos de ouro", 
não são nem de bronze
e o smoking e o fraque: 
trajes de aluguel!!!

A verdade, um carpete... 
um pedaço de linha. 
Granulado confete, a vida, uma ladainha.
Um sorriso no close da foto é só pose!!!
Ovos de ouro que nem são de bronze!

 uma fome gigante, um adeus à galinha...! 

7- Sentindo na pele
 (Sonekka e Ricardo Moreira)

Algo acontecia,
toda vez que eu ouvia,
canções que falavam de amor, 
eu não compreendia...
Achava hipocrisia,
ou que havia, por trás, 
algum impostor.

Disseram que, um dia, 
algo em mim mudaria 
esperava e, do céu, nada caía, 
Então, completava a poesia,
com rimas que achava 
ter o mesmo valor.

Olha, vejam que coincidência
Aprendi sobre o amor,
junto com sua ausência
E o "vazio" foi o meu professor.
 


