
Frank Aguiar, Moto Taxi
_O bicho vai pegar galera, essa aqui vai especial a todos os moto-taxis desse Brasil_
_Ao vivo com Frank Aguiar  s&amp;oacute; alegria_

Tenho uma moto Txi pra fazer corrida boa;
transportar homem, mulher, menina, moa e cora;

Meu bem no tenha cuidado que eu no levo gente atoa(2x)

Quem era aquela pessoa que andava a passear;
na garupa da tua moto, andando pra l e pra ca?

Saiu a boca da noite e agora que vem chegar(2x)

Meu bem deixa eu explicar;
no pense de outra maneira;
no era de mais era uma passageira;

Que fretou a minha moto pra andar a noite inteira(2X)

Trabalhou a noite inteira; chegou com uma cara lisa;
conte a hist&amp;oacute;ria direito;
que mentira no precisa;

Diga quem foi que botou batom na sua camisa(2X)

Desconfiar no precisa;
veja o que aconteceu;
foi a minha passageira e o culpado no foi eu;

Que encostou a boca em mim de um pulo que a moto deu(2x)

Que breque e bestisse teu querendo me passa trote;
que diabo tem nessa moto
que so anda de culote;

Com uma mulher na garupa beijando no teu cangote(2X)

No quero te dar calote;
pois pra ser bom motoqueiro;
tem que aguentar moada e chatisse de passageiro;

Precisar ser paciente pra poder ganhar dinheiro(2X)

Ento eu quero dinheiro pra comprar carne e arroz;
feijo, mocot&amp;oacute; de porco
pra fazer baio de dois;

E o batom da sua roupa deixei que eu tiro depois(2X)

Deixe isso pra depois
que eu estou liso e quebrado;
trabalhei a noite inteira
no recebi um cruzado;

A garota estava lisa
e o frete ficou fiado(2X)

Voce  muito engraado
taxista motoqueiro;
passa a noite pelas ruas
chega em casa sem dinheiro;

Me d a chave da moto deixe de ser trambiqueiro(2X)



Quem  txi-motoqueiro
tem que saber trabalhar;
levar mulher na garupa;
mas no pode vacilar.

Se chegar em casa liso vai ter muito que explicar(2X)
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