Gentileza
Vou ceder meu lugar para você sentar
Você primeiro, o que eu quero é te animar
Gentileza, Gentileza
Na correria do dia a dia parar alguém e perguntar:
“ - Está tudo bem? ”, “ - Como vai você?”
Naquele momento difícil - um abraço,
Um cumprimento ou um sorriso
Escolher a calma na pressa, deixo você passar

Quieto com Tolerância
Pressa na pressão,
Todo problema são tempestades negras que vão passar
A árvore forte se curva para não quebrar
Com a tolerância o céu vai abrir e o sol vai brilhar
Ficar quieto, ﬁcar quieto com a tolerância

Aceitar as diferenças e ver as virtudes de cada um
Desapegar das próprias idéias
Perceber que temos algo em comum
Não somos desse mundo, somos turistas e atores
Além daqui - em breve vamos voltar para o lar,
Mas até lá ﬁcar feliz e praticar escolher a calma
Com a tolerância e ﬁcar em paz com a tolerância
Blues da Paciência

Movimento e correria , quem é que vai aguentar?
Agilidade, agitação, velocidade
“ – Paciência, digo paciência !”
Fico bem, escolho a calma e vou além
Aos poucos sem desanimar
A paciência ajuda a conquistar
“ – Paciência, digo paciência !”
Fico bem, escolho a calma e vou além
Devagar e sempre o importante é não parar
Encarar um atraso ou um problema sem se queixar

“ – Paciência, digo paciência !”
Fico bem, escolho a calma e vou além
Com bom humor
Aceito as coisas que não posso controlar
“ – Paciência, digo paciência !”
Fico bem, escolho a calma e vou além
Raios da Compaixão
Raios de luz
São raros
São como anjos felizes bem aventurados
Estão por aí, será que é você?
Pode ser você um deles
Um ajudante para aliviar a dor de tantos
Raios de luz , raios de luz
Raios de luz da compaixão
Um pouco de amor
Um pouco de amor para confortar e aliviar a dor
Um pouco de amor para transformar tudo ao redor
Um pouco de amor para iluminar
Quem quer que cruze a minha frente
Um pouco de amor para eu vibrar
Através da minha mente escolher a calma na compaixão
Escolha a calma
Esfriou , esquentou, choveu, o dinheiro acabou,
Doença que chegou, o trânsito parou
Escolha a calma
Pelo outro pelo mundo e por você,
yê yê yê yê ê
Escolha a calma, ﬁque easy - ﬁque com a calma
Amor, conﬁança, respeito, perdão
Tolerância, gentileza, compaixão
São úteis em qualquer situação
Humor , ﬂexibilidade , paciência, humildade , cooperação
A essência das virtudes divinas é a pureza,
auto-respeito e a verdade

Praticando-as entenderá quem é você
A lua está para o sol, o espelho está para a imagem
Eu estou para Deus, virtudes pra você e eu
Cuide-se e escolha a calma é possível, não é difícil

A difamação causa tristeza ao coração e
Apaga a luz da alma
Comentar ou reparar os defeitos de outros,
Causa tristeza e chateação
Escolha a calma e cultive o perdão

Sambando na flexibilidade

Zé Samba já dizia: O inesperado pode acontecer
As surpresas vêm de todos os lados
Mudar , se ajustar e se ﬂexionar
Se ﬂexionar com calma
Zé Samba já dizia: É bom se transformar
Desapegar de atitudes antigas
Tentar novas formas de ver e fazer as coisas
Desfazer-se dos maus hábitos e aprender novos
Luta, dissensão ou conﬂito de opinião,
Pode ser, talvez, que o outro tenha razão
Bater sempre na mesma tecla, isso parece ser teimosia

Amor
Tudo começou quando você sorriu
E eu que quase subestimei sua simplicidade
Cada um carrega em si a beleza sem ﬁm
Começo a entender como a luz vê
Nós como nós
No colo do amor
Foi quando entrei nos olhos da luz
Juntos viajamos e mergulhei fundo
Nosso amor alcançou todos os seres do mundo
Imersos ﬁcamos quietos eu e o criador
Vou vivendo consertando minha razão
Escolhendo a calma com amor no coração

Perdão
Entrou no carro sem paz
Era madrugada fria sob o som do motor
Difícil estava de se conformar
Remoendo o passado - sofrimento e dor
Mas o sol , o sol nascia
E junto vinha o pensamento:
Escolha a calma e cultive o perdão, perdão
E assim na aurora
As cores invadiram a escuridão
Os erros, mágoas ou traição
Sairam do seu coração
Pois o sol, o sol nascia
E junto vinha o pensamento:
Escolha a calma e cultive o perdão, perdão

Confiança
Conﬁança , Conﬁança
É ter a segurança de que sou capaz
De resolver qualquer problema
Escolher a calma com a conﬁança
Conheço minhas próprias forças e fraquezas
Pratico até que tenha maestria e realeza
Estou disposto a tentar coisas novas
Conﬁo em mim e dou boas vindas as possibilidades
Conﬁança é ter fé em algo ou em alguém
Conﬁança é ter a força para tentar coisas novas
Conheço minhas próprias forças e fraquezas
Conﬁo em mim e faço meu melhor esforço
Dou boas vindas as possibilidades

Não vou deixar
O respeito escapar
Vou aceitar as diferenças
E procurar manter
A harmonia aonde quer que eu vá
Iê, Respeito para mim e para você
Quero sim deixar,
A felicidade voar pelo ar
Falar com serenidade sem pré-julgamento
E nem discriminação - o que importa é o respeito e
a Harmonia aonde quer que eu vá

Humor
Depois de muito tempo querendo viajar
Na viagem para praia esfria ou chove
É bom não estressar pois tudo vai passar,
O ﬁlho novo geralmente quer o que não pode
A outra ﬁla geralmente anda mais rápido
Quando se muda de ﬁla a que estava ﬁca mais rápido
Na mente sem esforço o pensamento negativo vêm
Mesmo com esforço o positivo facilmente vai

Feitos a imagem e semelhança de Deus, feitos de amor e paz
Atores no mundo quente da fantasia,
disse o divino mensageiro:
A vida é um teatro – um drama vivo, rir das situações,
Pois tudo é passageiro; enfrentar as diﬁculdades com alegria
Lei da entropia, são as leis de Murphy no dia a dia

Humildade
É bom parar e dar um tempo para se encontrar
Entrar dentro de si e descobrir quem é você ,
Escolher a calma e a humildade

Humildade , humildade
É bom parar e ﬁcar quieto
Renunciar as vontades, desejos e anseios
Meditar se lembrando de onde veio,
Do começo dos tempos vindouros de outrora,
Do divino Ser , escolher a calma e a humildade
Pratico a humildade quando:
Respeito a opinião de cada um
Julgando, comparando, criticando – deixo pra lá
Me considerar mais importante que o outro,
Querer aceitação, respeito ou consideração – deixo pra lá

Bom Humor, escolher a calma e rir das situações

Cooperação

O vôo atrasou, internet sem sinal , esfriou, esquentou,
Choveu , oh! Transito infernal!, aquilo não aconteceu,
O outro normalmente entende diferente do que eu
Queria dizer, a tarefa leva mais tempo do que o tempo
Disponível que se têm para fazer, levaram o que é seu,
Marcou não veio, ganhou ou perdeu, mesmo com tudo
Isso cuide do seu eu
Rótulos, conceitos e classiﬁcação por corpos, raça,
Dinheiro, papéis ou religião, cria a diferença , separa ,
divide e faz a desunião, mas somos todos iguais , pontos
de energia ﬁlhos do mesmo Pai. A morte nunca chega
Para você e eu, somos seres imortais

Ela têm um plano para mudar o mundo - ela não quer saber
de competição nas idéias, no corpo, no trabalho ou religião
Ela têm um plano para mudar o mundo tudo o que ela quer
É beneﬁciar e contribuir para realizar o bem comum

Participações : Evandro B. e D’Kir ( Back vocal ) em Escolha a Calma;
Flávio Batata ( palmas e dedos ) em Quieto c/ a Tolerância; Indio-sax
em faixa bônus - nós

Cooperação, o nome dela é cooperação
Ela têm um plano, são coisas boas que ela diz:
Rosto feliz também é cooperação
Escolher a calma também é cooperação
Mudar o mundo é se transformar
Praticar as virtudes também é cooperação
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Respeito é bom
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