01. ALMA DESPIDA
Letra: Andrenalino / Luis Ribeiro / Daniel
Música: Andrenalino
Alma despida
Logo transparece
A lágrima cristalina
Em lástima purpurina
Da mãe que corre para ver o filho
Que levou um tombo
Da mãe que corre para ver o filho
Que levou um tombo
Bambo de barro
Se bem na cara vem o traço
Do sopro miscigenado ô ô
Num barbante esticado
Marionete por um preço
Trinta com cara de vinte
Mas só pagam dez (bis)
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02. O CAOS
Letra: Luis Ribeiro / Andrenalino
Música: Andrenalino
O caos não ficar estabelecido
O caos não vai passar desapercebido
ô Jah ah ah ah afinal de contas
Oiá oiá oiá
Se o lírio vem da lama da lagarta a borboleta
E o perfume que traz a lâmina do machado
Vem do sândalo (bis)
Dizendo:
Não existe fim só tem o começo (bis)
Com Jah ah ah ah na prestação de contas
Oiá oiá oiá
A vingança não cabe aqui é melhor reviver
A alegria da riqueza de um simples sorriso
Se amar amigo o caos não vai ficar estabelecido
Se amar amigo o caos não vai passar desapercebido
Se amar se amar
Ó Jah ah ah ah afinal de contas
Com Jah ah ah ah na prestação de contas
Oiá oiá oiá
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03. FAVELA
Letra: Luis Ribeiro / Andrenalino
Música: Luis Ribeiro / Andrenalino
Cuidaremos de todos
É o que nos foi dito
Tão belos, mas, tão sujos
Mais será o Bendito mais será?
A falta de pretensão
Que é fazer tanta omissão
Dando voltas no quarteirão
Só cobrando só cobrando seu quinhão
Só cobra…
Como a sentença de quem não aceita
A causa intensa na calma refeita na calma
Não não não nunca mais me engana não
Nunca mais me estraga não
Tem pena no delito
Tem pena … (bis)
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04. O AMANHÃ
Letra: Cid Elias / Andrenalino
Música: Cid Elias / Andrenalino
Para saber como amanhã vai ser
É muito fácil vou te dizer
Pegue teu ontem some com teu hoje
Simples assim bom ou ruim
Anos não voltam
Não tem replay
Meses não voltam
Agora eu sei
E os dias passam (bis)
Melhor agora que depois é tarde
Quando tu vê já aconteceu
Quem planta vento colhe tempestade
Não tem saída essa é a verdade
Anos não voltam
Não tem replay
Meses não voltam
Agora eu sei
E os dias passam (bis)
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05. SEM CRIAR CLIMA
Letra: Andrenalino
Música: Andrenalino / Malakas
Sem criar clima
Você imagina
Nós e a vida
É bem juntinho
Lindo demorar
No agarradinho
Leve flutuar
Pois quem se foi
Não deixou de sonhar
Que um dia vai voltar
Promete vai voltar
Em breve demorar
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06. FALAR COM VOCÊ
Letra: Luis Ribeiro / Andrenalino
Música: Andrenalino
Todas às vezes por que
Fica difício falar com você
Alguem por favor, me explica
Se isso não vai acontecer
Será que é preciso força
Mais coragem mais votande
De esperar de esperar por você
Acho que não vou mais suportar
Te vendo só passar de longe
Meu peito forte sente palpitar
Não sei o que faço hoje
Livra-me dessa solidão
Perto de mim
Perto de mim baby
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07. AMOR COMUM
Letra: Andrenalino
Música: Angrenalina
Amor comum
Qualquer algum
Mais um do montante
Mais um do montante
Que enverga só com dois
a pesar, pois
No entanto três se aparta (bis)
Por terra meu luto
Soluça constante
A confessar a quão pouco
Um vão oco restante
Promessa distante
Promessa distante
Distante…
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08. LARANJAR
For I
I'n I
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09. ATIVOS
Letra: Cid Elias
Música: Cid Elias
Ativos em crescimento
Na casa dos mil por cento
E o mercado insatisfeito
Analisa a situação
Lucraram só novecentos
Mas queriam um milhão
Um milhão, um bilhão, um trilhão
Os acionistas estão cobrando dividendos
Resultados e pro social tão se lixando
Não conseguem olhar pros lados
Pros milhões de excluiídos
Pros milhões de excluiídos
E lá querem saber disso
Eles não têm compromisso
Querem que tu vá morar
Morar no lixo
Casa de lixo
Mas é mais fácil achar
Um culpado
Um culpado
O governo inoperante
Juros, câmbio flutuante
Alta carga tributária
Vaca louca, gripe aviária
Crise, seca, terrorismo
Desculpas pra quem não quer ver
Seu próprio egoísmo
Ativos…
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10. MAVÉ MAVÉ
Letra: Luis Ribeiro / Daniel / Andread Jó
Música: Andrenalino
Tu és do tipo que não vê
Mavé mavé, mas crê
Tudo tens de rever
Pois só assim irás compreender
O quanto é concreto
Tudo tens de rever
A noção humana do infinito
Para conter em si
O caminho a percorrer
O sentido a entender
Tudo tens de rever
Pois só assim irás compreender
O que é concreto
Tudo tens de rever
O teu dom divino, manisfestar
Enraizado enraizado
O caminho a percorrer
O sentido a entender
Tudo tens de rever
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11. BAD FACE
Letra: Bobby
Música: Bobby
I don't live
For babylon that
Just slaves the people of my land
I don't see in your eyes
Nothing that can
Make me trust in you
I don't feel the thruth in your words
And I see the evil in your eyes
Changes you've had to live as free
And the chains are not in your wrist
Be careful hypocrites
I don't live
For babylon land
Just slaves the people of my land
I don't see in your eyes
Nothing that can
Make me trust in you
Said you talk about peace love
Everyday you grow full of lies...
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12. I am a survivor
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