Música: O Caminho
Compositor: Daniel Feitosa

Estreito é o caminho da glória duplicado e asfaltado é o caminho da
perdição
Não vá se enganar se quiser se salvar o homem penitente este sim passará
Pelos portões da terra prometida contemplando a criação junto com meus
irmãos
Cantarei com toda minha família
Quem procura a luz alcançará!
Quem procura a luz alcançará!
Feliz é aquele que crê mesmo que não possa ver não vacila e nem duvida
Centenas de milhares cairão ao seu lado e mesmo assim não se abalarás
Da pedra angular a raíz do baobá profunda é a tua descendência
Moisés Abraão David e Salomão tiveram sua fé posta a provação mas
Quem procura a luz alcançará!
Quem procura a luz alcançará!

www.donaleda.com

Música: Homem
Hostilizado
Compositor: André Portela (Andrenalino)

Aquilo que faz eu faço também
Em falso estás então não ficamos bem
Homem hostilizado homem hostilizando
O que de inocência que se havia guardado
Foi-se na imprudência vamos isso mudar
Usando a mente sem desmanchar
Normal da gente vou soltar
Vou soltar a criança às vistas furtada
No plano da ânsia da vida ajeitada
Da vida ajeitada da vida da vida um pouquinho melhor
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Música: Eu Sem Vc
Compositores: David Lima e Alba Montenegro

Ainda penso em nós de uma forma boa
Caminhos a sós minha voz ecoa
Como um pássaro no céu como aquele abraço tão sincero
Como um barco de papel que já tem o seu destino certo
Eu quero você de novo aqui só pra me dizer o quanto estou errado
O horóscopo avisou pra mim que isso ia acontecer
Mais tarde o sol vai nascer pra nós
De que vale o suor sem o brilho no olhar?
Do que adianta cantar sem o amor pra dar?
De que vale plantar se não pra florescer?
Do que adianta eu sem você?
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MUSICA 04
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Música: Meu querer Bem
Compositor: Daniel Feitosa

Ânsias de um desejo palpitam em meu coração
A luz dos teus olhos ferve meu sangue paixão
Meu querer bem querubim tu és todinha pra mim só pra mim
O amor aflorou no calor do teu beijo
Minha mulher eu te amo tanto tanto minha flor
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Música: Deixa Estar
Compositores: David Lima e Claudiano Alves

Eu não quero saber o que falam de você mas
Todo mundo sabe que você me enlouquece
Abastece o meu viver fortalece o meu ser
Eu quero que você fique na minha
Tão sozinha eu te encontrei
No caminho eu me encontrei
Deixa estar que a paz proverá
Deus há de abençoar o nosso amor
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Música: Vida Labirinto
Compositor: David Lima
O verdadeiro sentimento está em cada um de nós
E os caminhos paralelos que se abrem na sua frente e ao seu redor
São pensamentos criados na sua mente
Poço de possibilidades você tem
Mais além de ir mais além
Como está a sua vida e a do seu irmão?
Calúnias mentiras lorotas e mortes em vão em vão
Seu irmão guarde o seu irmão
Mas eu sei que existe um ser superior
Que em absoluto derrama o seu amor
Na fé dos guerreiros que lutam
Na fé das crianças carentes
Na fé das pessoas que cuidam
Na crença dos resistentes
Vida Labirinto é como me sinto
Então nós vamos padecer?
Então nós vamos desistir? Não!
A resistência é a verdadeira virtude dos guerreiros
Que lutam de sol a sol
Pelo pão batalham pelo pão
Mas eu sei que existe um ser superior
Que em absoluto derrama o seu amor
Na fé dos guerreiros que lutam
Na fé das crianças carentes
Na fé das pessoas que cuidam
Na crença dos resistentes
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Música: Outro Plano
Compositor: David Lima

Ser alguém no gosto amor de quem
A boca já beijou até o outro plano astral
Acredito que vou alcançar mas a ponte é o que eu venho a fazer
Pra tentar chegar nesse lugar infinito âmago do
Ser alguém nas vestes do calor de quem
A boca já beijou até o outro carna
Vale mais um pássaro na mão já dizia o dito popular (Ô laiá)
Mas eu vou dizer minha opinião ver os dois voando é lindo qual nas
Ser alguém no gosto amor de quem
A boca já beijou até o outro plano astral
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Música: Enigma Do Sorrir
Compositor: David Lima

Olhando pra mim mesmo eu vi que eu preciso avaliar
Toda nuance do sorrir ver se é real o que tá lá
Na frente do espelho eu li nas entrelinhas do pensar
Que muita coisa eu já vivi por isso eu vou continuar
Aonde eu sei que eu posso ir na calma eu vou devagar
O falso quer te distrair mas Deus quer te iluminar
Abançoa o que sou não sou perfeito mas feito de amor
Lágrima que lamentou seque agora quem ama já chorou
Porque o enigma do sorrir é como a imensidão do mar
Não temos como descobrir se a gente não for mergulhar
Quando é você perto de mim meu corpo paira pelo ar
As almas juntas a fluir por isso eu vou continuar
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