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Chiclete com banana antigas

Vai, vai, vai, vai, vaiLê Lê ÉCéu sem marNo marNo amorRomance sem um encontroCarnival sem uma festaUm jardim sem florÉ assim eu me sinto Longe do seu amorComo enganar o coraçãoSo ligado neste amorComo viver minha vidaEm seu jeito sedutor De mais para manter Eu dependente de você Você não pode, não pode ser, para serudse ver Você ficar louco Eu não posso, não posso ficar, ficar, ficar sem vê-lo ou 100%
você! LêLê LêLê LêEstrada sem direçãoSaudade sem dorTV sem novelaSão sem corChiclete sem NanaVerão sem calorÉ assim eu me sinto Fora do seu amorComo enganar o coraçãoSo ligado nesse amorComem sua vidaEmsão sua maneira sedutora Não há mais para manter Eu dependente de você Eu não dou, não pode ser, para serudse ver Você ficar louco Eu não posso, não posso ficar, ficar, ficar sem vê-lo ou 100% você! Lê
Lê Lê # A B C D E F G Gesto de Amor Ginga gostou tanto que você grita H Haja Love Ei Amigo Larga Minha Nêga Eu te amo ChicletE Ice Intellect J Jamaica Janela x Janela Joias Favoritas Juliana L M O Q R S T U V Y Zorra Zum Prá Que? Download Download Download A banda, formada por Bell Marques (vocal, guitarra, guitarra e compositor), Wadinho Marques (teclado), Rey (bateria), Waltinho Cruz (percussão), Deny
(percussão) e Lelo (baixo) se originou de um grupo chamado Siuscorp, que se apresentou em festas de formatura e foi considerado um ... Baixar Download Download Vai, vai, vaiLê LêLê LêLê Céu sem marA praiaAmor sem carinhoAmor sem carinhoRomância sem um parCarnival sem uma florGardenÉ assim eu me sinto Fora do seu amorComo enganar seu coraçãoSo ligado neste amorComo viver minha vidaComem sua maneira
sedutora Não há mais para manter Eu sou viciado em vocêEu não, dar não pode ser, para serUdse ver Você ficar louco Não posso, não pode ser, ficar sem ver você ou 100% você! LêLê LêLê LêEstrada sem direçãoSaudade sem dorTV sem novelaSão sem corChiclete sem NanaVerão sem calorÉ assim eu me sinto Fora do seu amorComo enganar o coraçãoSo ligado nesse amorComem sua vidaEmsão sua maneira sedutora Não
há mais para manter Eu dependente de você Eu não dou, não pode ser, para serudse ver Você ficar louco Eu não posso, não posso ficar, ficar, ficar sem vê-lo ou 100% você! Lê Lê Leia Vai, vai, vai, vaiLê É céu sem marEm marEm no marAmor no carinhoAmor sem carinhoRomance sem festaUm jardim sem uma florÉ como se eu me sentisse longe do seu amorComo enganar seu coraçãoSo ligado neste amorComo viver minha
vidaEm sua maneira sedutora Eu não posso mais segurarI'm viciado em você Você não pode ficar, Você não pode ficar, não pode ficar, ficar sem você Eu estou ficando louco, não mais, não mais para segurar Eu sou viciado em você, você não pode ficar, não ficar sem você, eu não posso ver Você Eu estou ficando louco Eu estou ficando louco Eu estou ficando louco, você não dá, não dá mais, você não pode segurá-lo Eu não posso
ficar viciado em você, você não pode ficar, você não pode ficar, você não pode ficar Não posso te ver que estou enlouquecendo, estou enlouquecendo, não é possível te segurar. não pode ficar viciado em você, você não pode ficar, ficar sem você Eu estou ficando louco Eu estou ficando louco Eu não te dou, não há mais maneira de segurá-lo Eu não posso, você não pode ficar, não ficar sem você, eu eu eu fique, fique sem vê-lo Eu
sou 100% você! LêLê LêLê LêEstrada sem direçãoSaudade sem dorTV sem novelaSão sem corChiclete sem NanaVerão sem calorÉ assim eu me sinto Fora do seu amorComo enganar o coraçãoSo ligado nesse amorComem sua vidaEmsão sua maneira sedutora Não há mais para manter Eu dependente de você Eu não dou, não pode ser, para serudse ver Você ficar louco Eu não posso, não posso ficar, ficar, ficar sem vê-lo ou
100% você! Lê Lê Lê # A B C D E F G Gesto de Amor Ginga gostou tanto que você grita H Haja Love Ei Amigo Larga Minha Nêga Eu te amo ChicletE Ice Intellect J Jamaica Janela x Janela Joias Favoritas Juliana L M O Q R S T U V Y Zorra Zum Prá Que? Download Download Download A banda, formada por Bell Marques (vocal, guitarra, guitarra e compositor), Wadinho Marques (teclado), Rey (bateria), Waltinho Cruz (percussão),
Deny (percussão) e Lelo (baixo) se originou de um grupo chamado Siuscorp, que se apresentou em festas de formatura e foi considerado um ... Um...
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