
 

ENTÃO BORA     Paulo Kalu e Deco Honorato 
 

Tom: Fm 
Intro:  Bb/C    Cm    G#m/6 (2x) 
 
 

        Fm                                                                            Cm     D#7+ 

Vou arrancar os males que grudaram em mi…..m 

     Fm                                   G#m/6                   D#7+         G#7+ 

curar feridas que me causam imensa do……….r 

        Fm                                     G#7+ 

sem arriscar não há perder 

          D°                                      G7/5+       G7 

também não haverá vence……….r  

 

        Fm                                                                               Cm        D#7+ 

Pousar os olhos no horizonte, sentir-se no a……..r 

     Fm                                    G#m(6)                        D#7+     G#7+ 

repousar os sentidos sem tirar o pé do chã……..o 

         Fm                                      G#7+ 

Sem caminhar não há temer, 

          D°                                 G7/5+          G7 

também não haverá vive……...r 
Cm                G7/5+  G7 

___Cair, se levantar,  
Cm                      G7/5+    G7 

___sorrir, depois chorar, 
        Fm                      G#m(6)            D#7+                          G7/5+     G7 

faz parte eu sei, já me toquei, …...e tudo be…...m  
G#7+                          G#m/6 

____Contemplar o novo,  
Gm                      C7/9                     Fm 

____afogar os me…..dos e ouvir 

 

 

 



 

   G#m/6                       D#7+     G7/5+     G7 

a voz soando a repetir 
G#7+                      G#m/6 

____Tudo tem começo,  

Gm7                              C7/9  

____tudo tem seu me(io) 

              Fm              G#m/6 

e   o      fim,   só existe pra quem 

         G#m/6                  Bb/C    Cm           G#m/6    Bb/C    Cm    G#m/6 

tem medo de recome……………..çar 

Bb/C       Cm   
En…….tão bora? 


