3- Metrópole

NOTA DO AUTOR: Antes de mais nada, é importante
(Irresponsalvos)
salientar que Ricardo Moreira não tem a menor pretensão de (Ricardo Moreira)
ser intérprete. Este CD foi realizado especificamente para ser
entregue a grandes vozes da música brasileira, que, aí sim, Metrópole,
que se atropela em quilômetros,
poderão dar, a estas canções, o devido e digno tratamento.

1- Testemunho de Zé Rodrix
2- Entrelinhas (Ricardo Moreira)

A Solidão, avessa à multidão,
pulou o muro, pra vizinha...
Azar, ficou sem ser parceira da canção,
da qual, a Paz brilhou já na primeira linha.
A canção estava linda,
só não tinha um bom refrão ainda...
Desses que marcam para sempre um coração...
Recorremos à Paixão,
que em qualquer ocasião é tão bem-vinda.
Com tantas credenciais,
coube ao Amor a escrivaninha.
Humilde, ele acatava as notas musicais,
que a Inspiração ditava da cozinha.
Representando os mortais,
em meio à tão boa companhia,
eu ficaria satisfeito em ser capaz
de extrair dos sentimentos as entrelinhas

Metrópole,
da ausência do toque de pele,
a não ser, no esbarrão,
cheio de desconfiança...
o primeiro contato!

R,

Metrópole:
Pálida e poluída ao dia,
colorida à noite em neon,
promovendo o supérfluo polido,
ao posto de bom e barato!...

R,

(...Sensato, é prevenir forasteiros,
que fora essa rasteira,
de nada adiantam certos aparatos!)
Metrópole!!!
A tripulação é teu maior problema,
Anos e anos, de canetas em punhos,
que mereciam algemas!!!

4- Centrão de SP
(Ricardo Moreira)

No centro velho de São Paulo,
se encontra oferta para todo gosto,
mas quem não vê de muito perto,
ou então só analisa o rosto,
pode comprar gato por lebre!...

15- Cheias

Eu beijava os pés da Paz,
o Amor tocou a campainha.
Abri a porta e, logo atrás, entrou a Inspiração,
que há tempos não vinha.

de obras inacabadas,
do último mandato!

