
Hoje, acordei...
sem o menor cansaço pra bagunça, 
eu confesso!
E, vestido com peruca 
e meu nariz de palhaço,
Vou fazer estardalhaço,
bem na frente do Congresso... 

4- Além de mim
 (um papo com John Cage)
(Valdir da Fonseca e Ricardo Moreira)

Entenda o meu silêncio,
aprenda ouvir os quietos.
Decifre a esfinge, 
que é minha tristeza
e a cada não-palavra, 
eu me convenço, 
é o mais correto:
Rancor não é assunto 
que se leva à mesa.

Escute com carinho, 
o que eu jamais irei dizer,
Restrinja-se, porém,
à superfície do meu ser.
Temendo ser tão franco, 
eu fiz deixá-la 
um livro em branco
além de mim, 
não quero ver ninguém sofrer.

6- Domingo de visitas
(Ricardo Moreira)

Passa o pente, ajeita o topete se apressa, 
porém, preste atenção 
pra não tropeçar no tapete...
Tira a tampa do pote, tempera, experimenta,
bota os pratos, azeita o pirão, põe pimenta...

Prepara uma porção de polenta
pra apaziguar o apetite dos primeiros,
e, enquanto o pessoal não aparece,
breve pausa, pra lembrar do passado...
Velha vitrola (os mais novos 
vão achar engraçado...)

Dá um tapa na limpeza, O processo parece lento
e o vento que paira ameaça piorar o tempo...
Pingos de chuva, atrapalham, interrompendo
o futebol dos pequenos (para o meu desespero!).

A patota, com o pé sujo de barro, 
palito, papel de pirulito pelo chão...
Um apelo, um grito... Quase aos prantos, 
você esqueceu de botar sal no feijão...

Os primeiros convidados aportam,
Está tudo quase já no ponto.
Ninguém repara 
o quanto nos portamos tontos...

O prazer, aos poucos, pinta e toma posse.
Com um pouco de paciência tudo ficou pronto.
A gente sempre apanha pra aprender, mas promete,
se aperfeiçoar no próximo encontro...

11- Século XXII
(Ricardo Moreira)

Era um navio,
singrando o mar
Era bonito olhar...
Mas no navio,
tinha um barril
que se fez derramar...

Era um rio...
Era um pomar...
Era bonito olhar
Pomar sumiu
Sujou-se o rio
Nem dá pra acreditar

Muita gente só assistiu,
a vida se acabar..
Teve quem até sorriu
de gente que tentou salvar


