
A LIXA

I- Por muito áspera seja a lixa
Por muito áspera seja a lixa, com rigor ou sem rigor
Com rigor ou sem rigor
Se ela esfola, se ela alisa, é conforme o lixador
Há quem lixe devagar, aos poucos por cada vez
Outros é mesmo a afiar até lixar o freguês

Mas há que lixe sem dó
Mas há quem lixe sem dó, sem regra nem simpatia
Sem regra nem simpatia
Que mesmo sem fazer pó nos lixam no dia-a-dia
Eu dessa lixa não gosto, por isso ando afastado
Mas não sou só eu, aposto, que essa lixa tem lixado

O grão da lixa varia
O grão da lixa varia conforme o que quer polir
Conforme o que quer polir
Quem desta faz ousadia vai deixar tudo a luzir
Mas há uma lixa com grão que só o governo a tem
P’ra alisar o cidadão e depois lixá-lo bem

Esta vida é tão confusa
Esta vida é tão confusa, nem sei no que isto vai dar
Nem sei no que isto vais dar
Ai tanta lixa que se usa, hoje em dia é só lixar
O rico lixa o pobre, o pobre nem lixa tem
Mas se tivesse, lixava a quem o lixa também

O homem também tem lixa
O homem também tem lixa para alisar a mulher
Para alisar a mulher
E poli-la como é dado p’ra depois ter o que quer
Mas a mulher é bem fina e lixa ela também tem
E se o homem não atina não há nada p’ra ninguém

E agora vou terminar
E agora vou terminar porque já muito lixei
Porque já muito lixei
Eu não me venha a lixar com tudo o que aqui cantei
Por isso só peço a Deus que me guie p’ra onde eu vou
E que o Obama não lixe como o Bush nos lixou
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