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Só Pedi Pra Jah
Kuase Nada
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Eu sou calango do cerrado meu irmão vou te dizer,
Aqui morrer é fácil, difícil é viver.
Com tanta corrupção, no planalto central,
O presidente ta lá fora, o povo aqui ta mal.
Precisando de ajuda pra poder sobreviver,
Crianças passando frio sem ter o que comer.
Mas não posso fazer nada, somente lamentar,
Toda essa banalidade que é ruim de aturar.
Mas se eu pudesse mudar alguma coisa no país,
Com certeza meu povo seria um pouco mais feliz.
Como é dura a realidade, que temos que enfrentar,
Meu irmão cabeça erguida, não podemos parar.
Mas tem uma solução pra isso não continuar,
Paz e proteção eu vou pedir pra Jah!

Eu só pedi pra Jah,
Paz e proteção.
Eu só pedi pra Jah,
Abençoe nossos irmãos.
Eu só pedi pra Jah,
Saúde e alegria, que o resto a gente corre atrás em plena harmonia!

Mas não vou ficar falando dos defeitos do cerrado,
Aqui é muito bom tirando os deputados.
Energia positiva, aqui tem de montão,
Tem muita mulher bonita e o brother sangue bom.
De rulé eu vou pra noite, sem hora pra chegar,
Sem rumo e sem destino o que eu quero é aproveitar.
Se não tem nada pra fazer, vamos sentar num bar,
E tocar uma viola, até o sol raiar.
Todo dia aqui em Brasília, é muito especial,
Como é lindo de se ver o pôr-do-sol da capital.
Eu finalizo por aqui, to cansado de cantar,
Esse reggae positivo ofereci pra Jah!

Eu só pedi pra Jah,



Paz e proteção.
Eu só pedi pra Jah,
Abençoe nossos irmãos.
Eu só pedi pra Jah,
Saúde e alegria, que o resto agente corre atrás em plena harmonia!


