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A Arte de Nora Aires
É fonte que nunca seca,
Ney Morais, Laércio Eugênio,
Quem admirar não peca,
Que cada trabalho é Belo
Temos Marcelo Amarelo
E o genial careca.

Marcelo Morais conhece
A linguagem dos painéis,
Adorna as capas de livros
Cumprindo bem seus papéis
Produz bem diariamente,
Sua arte inteligente
Dão mais vida aos meus cordéis.

 Nora Aires produziu
Com brilhos na trajetória,
O seu produto da mente
Há tempo galgou vitória,
Quem fez acima do nível
Atestou que é impossível
Alguém negar sua História.

A artista revelou-se
Quando ainda era criança,
No consenso com a estética
Fez a melhor aliança,
Tem reconhecida arte,
Seu nome por toda parte
Que pronuncia não cansa.

Cursou bem agronomia
Onde adquiriu bagagem,
Optou por trabalhar
Paisagismo e jardinagem,
Demonstrando competência,
Usando a inteligência
Preservou bem sua imagem.

Ney Morais é valoroso
É bom que o publico sinta,
As criações belas suas
Com lápis, pincél e tinta,
No que tem se utilizado,
Na cidade é destacado
Que com muita arte pinta.



O que Ney Morais tem feito
É sucesso onde tem ido,
Suas telas representam 
Seu talento conhecido,
E é na realidade
Sua especialidade.
Estamparia em tecido.

O que Laércio tem feito
Já marcou neste milênio,
É inspirado em Picasso,
Em Rafael outro gênio
É dedicado ao que faz
Vamos valorizar mais 
O nosso Laércio Eugênio.

Com muita facilidade
Foi aprovado no teste,
Na arte que ele mais gosta
Às horas do dia investe,
Dentre as suas produções
Tem feito às ilustrações
Do Gazeta do Oeste.

Marcelo Amarelo tem
Verve que Deus abençoa,
E com as asas da arte
O artista plástico voa
Para outras dimensões,
Foram as suas produções
Aplaudidas em Lisboa.

Quem não conhece Careca
Que sempre atende a convite,
Tem diversidade estética
Que ultrapassa o limite,
E habilidade fantástica,
Atua na arte plástica
Que o seu talento permite.

Pensa produz e faz bem
A sua obra é segura
Quando o artista careca
Terminar arquitetura
Que não está tão distante
A sua obra brilhante
Terá mais envergadura.


