01. Êxodus Do Povo
Letra: Dudu Irie / Andrenalino
Música: Andrenalino
Quem ouvirá
O toque das trombetas fluir
Pra derrubar as muralhas da Babilônia
No morrer pro outro viver enfim
A esperança
Que Deus lutará do seu lado
Quando precisar
Enfrentar a violência
Renegando o pecado
E abraçar a reconpensa
Descansando exausto
No senhor a razão do existir
Nova alinça pra raça ser mais humana
No Êxodus do povo
No Êxodus
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02. Tempo Na Dor
Letra: Andrenalino
Música: Andrenalino
Vai ter que ralar
Pra poder provar
Que o tempo na dor
Ensina como ser feliz
Só vais poder tropeçar
Se não quiseres mudar
Tal ação que nasce
No rumo dos passos em ti
Pois tudo que tua mão plantou
Aqui colherás
E a quem fizeres
Aqui pagarás, aqui vais pagar
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03. Uma Liberdade
Letra:André Paula Portela
Música:André Paula Portela
É dela que se faz tantas coisas
Eu faço tênis, calça, eu faço papel
Ainda deixo minha mente tranquila
Não posso deixar, não vou evitar
De acordar e fazer nascer uma liberdade
Que todos um dia irão entender
Que todos um dia irão perceber
Não venha me discriminar assim não não
Não me leve, eis uma opinião
Naturalmente pessoal
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04. Reggae Inna Promise Land
Letra: Bobby
Música: Bobby
I like Reggae
Singing we`re free
My people out of Babylon
I like Reggae
It`s a music that
I felt in the skin
God is real
He`s beside me
Guiding me away from evil
Fools can`t see they feel baldheads
Closing in their eyes for the truth
Just giving hate and lies
Lost like hungry dogs
I can see lives in a world
A world of eternal love
Living in the promisseland
I like Reggae
It is a music that
I felt in the skin
God is real
He`s inside me
Burnin` this love fever
If you live tormented
In a sea of fire
Open your heart and contemplate
Stop and hear the song
Sing the peace and the love
You will feel
The eternal life inna promisseland
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05. Make Me Strong
Letra: Camila e Melissa Medeiros / Adrenalino
Música: Andrenalino
Oh Lord give me some hope
Oh Lord give me some hope
Don't let me waiting for so long
To feel the love in my heart
To see the peace in the world
Make me strong
Give rise
To the good vibrations
Give rise
To the world redemption
And the people together
Give some light
Don't leave me alone
To fight against the system
Give some light
Don't leave me alone
To fight against oppressions
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06. OLHAR DE CRIANÇA
Letra: Andrenalino
Múisca: Andrenalino
Existe um lugar
Em que tu podes
Filho confiar no sei materno
Anjo pleno olhar como criança
Olhar de criança do berço no teu lar
Ventre fecunda certeza
Se reatar os laços
Se repensar os atos
Trigo no chão
Faz brotar a semente
Da boa, na boa
Ir por teus filhos
E por tes filho
Tua descendência perdurar
laranjar
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07. FALTA

Com a melhor intención
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08. FEELING TO LOVE
Letra: Dudu Irie
Música: Dudu Irie
Feeling to live
Feeling to life
Feeling to love
Feeling to life
Feeling to live
Feeling to life
Feeling to love
Feeling all right
Come and look what the true
System captivity
But we come from the sky
Again and again
Sweet like the summer rain
That comes to show you
Who really could judge
Who really could judge
Who is right?
Who is wrong?
We haven't
Feeling to live
Feeling to life
Feeling to love
Feeling all right
So many people have
Not understood
Life is service
But the sons and Jews of the lion dread
Throught the ways fighting against
The brutality no the hapiness
Is inside the … oh
I'n I
For I
I'n I

www.donaleda.com

09. MFALTA
Letra: Sérgio Mota / André Paula Portela
Música: Sérgio Mota / André Paula Portela
Hoje estou no ontem começo secular
Sou pobre na e vou regando a luta
Não posso me esconder
Vou utilizar meu poder
Contra o sistema que me domina
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10. H' PROS PRESOS
Letra: Andrenalino / Bobby
Música: Andrenalino
Um abismo existe dentro de mim mesmo
Indeciso estou no findo é
'H' pros presos
Alheio as palavras que contenham
O claro significado
Consebe a lógica no ato
Do acaso ser quem sou
Descaso ser quem sou
Que acaso sei
No perceber-me sentido
No proceder vou agir
E tem mais já foi que nada é pretexto
Admito estar lembrado de mim
Então suspeito
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11. REVOLUTION IN MY LIFE
Letra: Bobby
Música: Bobby
If you say: "I'm not so strong"
My work can prove you're wrong
I am a survival
And I have a gun ready
I have faith in what I'm doing
If you think I'm jockying
I'm gonna prove to you
What the hell is going on
I made a revolution in my life
And if you wanna see
Just look at me
But if you want to sell yourself
You will feel you are inna wrong way
Don't give up to fight the thruth
Jah will gonna show the way for you
Now you're seeing what I'm talking about
The system wants to see you giving up
Just listen this song
You really know what the hell is going on
I made a revolution in my life
And if you wanna see
Just look at me
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12. REVOLUTION IN MY LIFE
Letra: Bobby
Música: Bobby
If you say: "I'm not so strong"
My work can prove you're wrong
I am a survival
And I have a gun ready
I have faith in what I'm doing
If you think I'm jockying
I'm gonna prove to you
What the hell is going on
I made a revolution in my life
And if you wanna see
Just look at me
But if you want to sell yourself
You will feel you are inna wrong way
Don't give up to fight the thruth
Jah will gonna show the way for you
Now you're seeing what I'm talking about
The system wants to see you giving up
Just listen this song
You really know what the hell is going on
I made a revolution in my life
And if you wanna see
Just look at me
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13. WORD OF LORD
Letra: Bobby
Música: Bobby / Andrenalino
Eh! Jesus Christ, soul come dread
Jah will never leave me
Soul come dread
If the word can touch me
I know, yeah!
Is this world can come dread...
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14. Sistema Babilônico
Letra: André Paula Portela
Música: André Paula Portela
Acorde de manhã cedinho e vá à luta
Passe o dia inteiro doando o teu suor
A noite deita a cabeça tranquila
Esperando o amanhã que virá
Vamos lá
Não deixe que o sistema babilônico
Faça você mudar
E mesmo com tanta miséria que há no mundo
Não mate a beleza humana que é natural
Vamos valorizar a vida
Transformando o amanhã que virá
Vamos lá
Não deixe que o sistema babilônico
Faça você mudar
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