ALTERNATIVA CERTA
Autor: Rashid Instrumental: Silvera
Intro
Ae, na vida a gente tem várias opções, vários caminhos, certo?
E cabe a você, só você, escolher qual é a alternativa certa.
Parte 1
Quantas vezes você parou no meio do caminho e olhou
pros 2 lados sem saber qual direção seguir?
Quantas vezes você sentia receio sozinho, e uma
voz falando que cê num vai conseguir?
É praxe, num acha?
A vida é múltipla escolha, só que nenhum de nóiz
tem direito a borracha Se vacilar é caixa, após
Segunda vida pra tentar é só no Mario Bros
Ae, o futuro é incerto
Mas quando o presente é cheio de dúvida o futuro
é deserto chapa, uma escolha errada e BOOM
Quem procura só atalho ás vezes não chega em lugar
nenhum Nossa luz é mais que led, não se mede
Num vou panguar igual zumbi do walking dead
Que o resultado é Bad, eu sei
Escolha sua trilha por que não tem volta depois
que Deus aperta o play.
REFRÃO
Um dois, um dois, por nóiz, solta a voz
Chego a nossa hora
Tudo é uma questão de alternativa
O amanhã que você colhe, vem do que planta agora
Um dois, um dois, por nóiz, solta a voz
Chego a nossa hora
Tudo é uma questão de alternativa
O amanhã que você colhe, vem do que planta agora
Parte 2
Inspira, expira e aposta
Cada acerto é como tirar uma bigorna das nossas
costas A “responsa” é mil volts
Pra correr atrás do sonho tem que ter o gás de
Usain Bolt Ow! Nenhum de nós tá a passeio
Foi difícil chegar, então mostra pro que veio
Meu único super poder é o da decisão
Escolhi ser herói, ao invés de vilão
Tipo Messi, quando escolheu ser jogador
A coragem pra decidir já te faz merecedor
Guerreiro não se entrega de bandeja
Então vai e faz seu melhor, onde quer que esteja
Sagaz, veloz, na paz, sem nós, rapaz
Quem teve menos hoje quer ter mais
Ficar calado ou ter voz ativa?
Qual você prefere? Assinale a alternativa.

MENSAGEM DO RASHID
Ae família, se liga no papo reto
que eu vou mandar, certo?
A alternativa certa no SARESP
É fazer a prova sério
Então, dia 11 e 12, vai lá e representa
certo Porque o amanhã é nosso
Aliás, o amanhã é nóiz o amanhã
é nóiz Falou!

