1. Vibe Positiva
Letra: Andrenalino
Música: Andrenalino

Na vibe positiva no enredo da canção
O som é de raiz que tranqüiliza
Lavando toda alma nas águas da cachoeira
A rosa deixa o aroma
Do verde natureza na vibe positiva
Que tranqüiliza e faz a rima na cabeça
Na vibe positiva com os meus pés no chão
A Babilônia vai cair e Deus vai nos abençoar
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02. Game Over
Letra: Pingo Lion / Fábio Willar
Música: Fábio Willar

No jogo da vida quem dá as cartas
Nem sempre ganha
Na sobrevivência dessa batalha
Muitos ruirão muitos chegarão
Ao topo e game over
As palavras são fortes são armas letais
Aos olhos de todos a mudança é crucial
O reverso do jogo só acontecerá
Com o julgamento
Que chegará apontando os culpados
Não vão tolerar qualquer esperteza
Pois só os tolos vivem assim
Game over
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03. Chão Rachado
Letra:David Lima
Música:David Lima

Quatro e meia da manhã acabo de levantar
Faço minha oração bato o lençol no colchão
Vou- me embora trabalhar vou - me embora
Nesse chão rachado que meu Deus me concedeu
Criava meu gado solto a maioria morreu
Mas eu não desisto o Nordeste é minha raiz
Levo água na cabeça vez em quando peço teça só aqui eu sou feliz
Meu chapéu de couro debaixo do sol a pino
Alivia a quentura nesse inverno tem fartura
Alimento dos “menino” alimento
A lua se abriu bem em cima da quermesse
No sertão a noite é linda e a mula aparece
Nessa noite estrelada tão brilhante e oriunda
To comendo mucunzá um copo de aluá
A sanfona e a zabumba
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04. País do Bem
Letra: David Lima
Música: David Lima

Se o meu cabelo te incomoda
O meu jeito de viver também
Chega junto pra jogar na roda
Minha origem o país do bem
Quando penso que ainda existe a indiferença
O progresso não se alastrou
E as mentiras sobre as raças e as crenças
Continuam apagando a minha cor
Nós viemos de um mesmo lugar
Nós iremos pra um lugar só
Não adianta querer separar
Pois tudo que existe se resume
Deus (3x)
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05. Janela Verde
Letra: David Lima
Música: David Lima

Apenas olhar sem nada dizer
Teu límpido olhar suave prazer
Verde é tua janela o segredo é só dela
Os raios do sol refletem teu ser
Não me deixe só deixa eu ser você
Verde é tua janela natural a pele dela
Enquanto tu dança teu dread balança morena
Enquanto balança teu cordão de prata
Enquanto tu dança teu dread balança morena
Enquanto balança a tornozeleira
Andar pela luz me disse Javé
Teu olho traduz o que você é
Verde é tua janela simplesmente a mente dela
Andar sobre as ondas um fascínio teu
Amante do mar presente de Deus
Verde é tua janela o meu firmamento é dela
Paranauê Paranauê Paraná (4x)
Morena da Angola que leva o chocalho amarrado na canela
Será que ela mexe o chocalho ou chocalho é que mexe com ela
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06. As Tuas Cores
Letra: David Lima
Múisca: David Lima

Ele refletiu
Na gota da pétala de cor
Outra gota de amor formou
O meu pensamento teu
O alô que recebeu
Agora virou um rio
Desaguou bem no meu coração
Peço ao pai em tom de oração
Que ela fique junto a mim
Não me deixe triste assim
Linda meu astral
Só melhora quando você vem
Por causa das tuas cores
Essa é nossa sina o amor nos persegue
Descalço na areia escutando reggae
Aura colorida vila dos amores
Esse arco-íris que emana as tuas cores
Pedra preciosa que livra do mal
Teu sorriso lindo uma coisa fenomenal
Quando penso nela minha mente fica sã
Canto de sereia beijo de maça
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07. Espelho
Cláudio Arroz/ Fábio Willar - Letra
Fábio Willar - Música

Não vamos gritar pro mundo todo ouvir
Que somos bons, vamos fazer o bem
Cultivar pois o bem
É que reflete o nosso dom
Dentro de nós carregamos um espelho
Refletindo a verdade mais pura
Isso a maioria quer
Aparecer pro mundo sem ser o que é
E é fingindo ser o bom
Vivendo o lobo em pele de cordeiro
Possuímos riquezas
Nossa alma é repleta de tesouros
Que ladrão algum há de roubá-las
E nem o dinheiro há de comprá-las
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08. Fico Pensando
Letra: Fábio Willar
Música: Fábio Willar

Fico pensando se um dia vou ser feliz num país
Onde só tem guerra e miséria
Fico pensando se um dia vou ser feliz num país
Onde só tem guerra e miséria
Jah ouve nossas preces
Manda teus anjos pra acabar com tudo isso
Faz como tu fizeste com a Babilônia
Destrói e reconstrói tudo de novo
Ou faz como tu fizeste com o povo de Israel
Nos liberte do opressor
Jah porque tanta guerra tanta miséria?
Jah porque tanta guerra tanta miséria?
Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei
Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei
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09. Lembrete
Letra: David Lima
Música: David Lima

Te vejo ainda nua sobre cama
Canto em falsete pra você
Que é tão bem vinda daquele que ama
Tem um lembrete pra você
Na cabeceira
Pra quando acordar
Da noite inteira
Pro dia começar
Tem café na cafeteira
Tem pão quente no fogão
E por favor não esqueça de regar
A minha planta lá no quintal
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10. Sem Máscaras
Letra: Andrenalino
Música: Andrenalino

Sem máscaras (3x)
Quantas máscaras eu pus?
No meu rosto no meu rosto?
Tentando ser quem eu não era
Ando por aí olhando ao meu redor
E onde será o meu lugar?
Onde será o meu lugar?
Were?
Ando por aí olhando ao meu redor
E onde será que ela está?
Onde será que ela está?
Se adeus não ficou pois eu tive o melhor de ti
E o vento vai e vem vai e vem
Falando de amor e de um lugar
Sem máscaras (3x)
Falando de amor
E de um lugar ao sol
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11. Tudo Blues (Bônus track)
Letra: David Lima
Música: David Lima

Eu só preciso de alguns acordes pra te dizer
Que o sentimento verdadeiro tem muito poder
Porque eu não quero ser um pop star só quero estar de boa
O som é pra você sempre escutar pra não ficar a toa
Alguém me disse que o dreadlock não pode curtir samba nem funk nem jazz
Ficou pra trás tá ultrapassado meu som é sem stress
Tudo blues todo mundo nuu jazz (2x)
Eu vim de Fortaleza Ceará terra do xote e do arraia
Eu vim da terra onde acredita-se nos sonhos
Eu to correndo atrás do meu lugar só pra ficar
Como Tim Maia numa relax numa tranqüila numa boa
Ainda sim existem os nego baixo astral
Na frente falam bem atrás falando mal
Meu santo é forte brother pode acreditar
Procura a paz que é lá que tu vai me encontrar

www.donaleda.com

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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