
TIRO CERTO    Paulo Kalu e Deco Honorato 

 
 
Tom: Em 
Intro: Em(9)   A(9)   Em(9)   A(9)  D  D9   D7+/9   D7 

 
Em(9)                          A(9)                              Em(9)  

            Todo dia pensava em porquês! 
                                                         A(9)                     D 

            Ninguém respondia a indagação: 
                                     D9                 D7+/9                   D7 

            “Por que  era um alguém tão sozinho?” 
 
Em(9)                              A(9)                     Em(9)  
           Mas a vida mostra devagar... 
                                             A(9)                           D 

           E algum dia responde a sorrir 
                            D9                       D7+/9       D7 

          Pra sonhar outra vez e tentar  
                           G                B                   G                 B  
          ser feliz!………         feliz!………  
 
Intro: Em(9)   A(9)   Em(9)   A(9)   D   D9   D7+(9)  D7 
 
Em(9)                                      A(9)                    Em(9)  
          Só Deus sabe o quanto já sofreu 
                                             A(9)                     D 

          Cada um concede ao coração 
                       D9                D7+/9         D7 

          A razão de dizer  “tiro certo” 
 
 
 
 



 

Em(9)                                   A(9)                        Em(9)  
         Veja quem faz bem além do mais 
                                                 A(9)                   D 

         Pode estar tão perto de você 
                        D9                    D7+/9      D7 

         E ao ver vai voltar a tentar  
                          G               B   
         ser feliz!……... 
               G               B 

         feliz!……… 
 

 


