
ESTATÍSTICA MATA (Doutor eu não me engano...)
Compositor: Bob

Glaucô, eu não me engano!
A estatística tá me matando!  (2x)

Não dava certo,
Com o teste t,
Botei um qui-quadrado
Pro p aparecer,

Ah! Glaucô eu não me engano!
A estatística tá me matando!

BROMELIAL INFERNAL (A pipa do vovô não sobe mais...)
Compositor: Jana

No bromelial eu não quero entrar mais!(2x)

Apesar de tomar muito cuidado
Uma bromélia sempre espeta por trás!

CARRAPATEIRA (Oh Jardineira porque estás tão triste...)
Compositor: Bob

Carrapateira por que estás tão triste
Mas o que foi que lhe aconteceu?

Foi o opilião autotomizado
Que perdeu a perna 
Que depois tremeu                    (2x)
OPILIÃO E ARANHA (Se você pensa que cachaça é água...)
Compositores: Bob e Brother Ju

Se você pensa que opilião é aranha
Opilião não é aranha não

Opilião tem perná delgada
E a aranha tem um popozão

Se você pensa que opilião é aranha
Opilião não é aranha não

O opilião come só detrito
E a aranha come o opilião



LIBERA A BREJA (Atravessando o deserto do Saara...)
Compositor: Brother Ju

Atravessando a madrugada no teclado
Mas que decepção volta tudo rabiscado

Aê Glaucôôôôôô!
Mas por favôôôôô!

Libera uma breja!
Pra gente se anima!
Senão a fase 1 nuncá vai terminar!

NEURÔNIO (A pipa do vovô não sobe mais...)
Compositor: Brother Ju

Nosso neurônio não funciona mais (2x)
Apesar de varar a madrugada
A correção sempre nos pega por trás.

RABISQUEIRA NO PAPÉ (Olha a cabeleira do zezé, será que ele é...)
Compositor: Brother Ju

Olha a rabisqueira no papé
Assim não dá pé, a gente é mané. 
Será? (2x)

Será que é problema da ANOVA?
Será que é problema de fé?
Parece que nunca tá prosa
Versão fede mais que chulé

Tira a caneta dele! (4x)

MELÔ DO MANDRAKE (Se você pensa que cachaça é água...)
Compositor: Mixú

Se você pensa que o Mandrake é mala
Mandrake não é mala não

O Mandrake é grande malandro
Que só dá ponto com nózão!



A UCA VEM AÍ (Ah a cuca vem aí...)
Compositores: Bob e Brother Ju

Ah! A Uca vem aí!
É um caranguejo todos acham que é siri!
Uca! Uca! Uca! De uma quela só!
Acha que é malandra porque dá ponto com nó

GLAUCÓLISE (Descobri que te amo demais....)
Compositores: Domínio popular

Descobri que escrevo mal demais
Descobri que sem céu não há paz
Descobri, com você a vírgula, e à crase

Como triangular minha introdução
Que faz tão bem pra minha redação
Pra mandá artigo pra revista, de verdade! 

Como negar essa evolução
De não misturar resultados e a discussão
Passei a saber a premissa,
Glaucólise!


