
100 sentidos Paulo Kalu e Deco Honorato 

 

Tom:   E 
Intro:  E   A11+ (2x) 
 

   E                 F#m                G#m               Am7/9 

Quem afirmou que o amor faz sentido 
         C#m7                             F#(C#)  
nunca se perdeu da ra…..zão…  
     C#m7                                   F#(C#)  
andar aos tropeços do   chão…  
      F#m                       B7                       (E      A11+ ) 2x   
ao ver o seu não ser correspondido 
 
 E                     F#m    F#m  F#m        Gm              G#m 
Am7/9 
Quem escolheu    di…...zer       que o a….mor não faz sentido 
       C#m7                                F#(C#) 
vai ver nunca viu renascer…  
       C#m7                                       F#(C#) 
 andar a dois palmos do   chão…  
      F#m                     B7            C°       C#m  
ao dar razão ao que não faz sentido 
C#m7+                     C#m7 
____pois cada um sabe de si 
C#m6                         F#m 
_____arriscar ou fugir 
F#m       Gm        G#m                 F#(C#) 
  é            o          preço de jogar 
B7                 C°                    C#m  
não há perder sem ganhar! 
               C#m7+                      C#m7 
quem virá,  quem vai saber? 
 



 
          C#m6                     F#m 
saberá    você   do  apreço 
F#m       Gm        G#m                                F# 
de        quem     vai     querer   se   dar 
         F#m         B7            E 
decidir com quem rimar 
 
D7+                    E 
eu,    você  é  nós! 
D7+                          E 
voz dizendo assim…  
                              D7+                        E 
que sim, que simplesmente tudo é semente 
d            f#     g#      a       g#     f#       E 
tudo    é     nas...cen…te      e     fim! 
 
D7+                    E 
eu   você  é  nós! 
D7+                          E 
vós dizendo assim…  
                              D7+                        E 
que sim, que simplesmente tudo é semente 
d            f#     g#        a          g#      f#       E 
tudo    é     nas… cen…te      e        fi……….m 
 
 
 
(  C#m       F#  )  2x       ( E         D7+  )  
 
 
OBS>  d    f#    g#    a     g#     f#   são notas e não acordes. 


