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OS BICHOS FALAM PORTUGUÊS
os bichos sempre falaram
(cada um na sua vez)
falam o pato, o rato e o coala
fala onça muito brava
e o golfinho bem cortês

fala a anta muito grande
e o cãozinho pequinês
fala o galo no terreiro
fala o gato siamês

os bichos nunca gaguejam
e falam com nitidez
fala o macaco sabido
fala o burrinho pedrês

fala o tigre de bengala
e fala a zebra xadrez
(a girafa quando fala
parece um alto-falante)
e o filhote do elefante
sabe contar até três

os bichos sempre falaram
tudo que vem na cabeça
por incrível que pareça
eles falam português

É PRECISO IMAGINAR
é preciso imaginar
que o peixe precisa
da água
do rio para nadar
o macaco precisa
do galho
da árvore para pular
a formiga precisa
da terra bem quente
para morar
o pássaro precisa
do ar e do vento
para voar

a gente precisa
do pensamento

para imaginar?

CADA MACACO
cada macaco no galho
cada galho no seu toco

cada macaco no galho
cada macuco no oco

cada macaco
cada macuco
cada macaco maluco

o macaco fala muito
o macuco fala pouco
o macuco enlouquece
com os gritos do macaco
e o macaco grita tanto
que acaba ficando rouco
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