
reticenciar    Paulo Kalu e Deco Honorato 
 
Tom:      B  
Intro:   ( B7+/9    E7+/9 ) 
 
 
               B7+/9  
             Para encher um livro de você  
                                               E7+/9 
             milhares de palavras 
               B7+/9 
             para esquecer tudo em volta de mim 
                                            E7+/9 
             pensar em ti basta…  
 
 
              B7+/9                                                E7+/9 
            reviver, renovar, reunir, reatar 
                                                                                B7+/9 
            renascer, retornar, refazer um par  

 
                                                                                     E7+/9 
            ressurgir, repousar, resolver voltar 
                                                                             B7+/9 
            dizer sim outra vez, reticenciar 
 
              ( B7+/9    E7+/9 ) 
  
              B7+/9                                                                        E7+/9 
            pra trazer pra perto o que o longe separou  
   
              B7+/9                                                                          B7+/9 
            pra rever promessa de um ontem, reveillon 
  
  
 


