
linha do tempo           Paulo Kalu e Deco Honorato   

 

 
Tom:      Bm 
Intro:  ( Bm5+  C9   Bm5+  C7+ )   2x     Cm7  
 
 
 
Bm7                E7                      Am7/9                                  Cm7 
______Lamento         se os olhos não conseguem ver 
 
Bm7            E7               Am7/9                                       Cm7 
______atentos     a     tudo     que     se  possa    ser  
  
Bm7                E7                        Am7/9                     Cm7        Bm7           E7 
______teu guia           no instante em que você  
Bm7             E7                       Am7/9                      Cm7             (intro) 
          caminha           buscando algum sentido pra viver 
 
 
 Intro:  ( Bm5+  C9   Bm5+  C7+ )   2x     Cm7  
 
 
Bm7                   E7             Am7/9                      Cm7 
_____Tanto se fala,       ________  pouco me dizem 
 
Bm7                    E7            Am7/9                                            Cm7 
_____Meias palavras   ________  que entre si, contradizem 
 
          Bm7                        E7              Am7/9                                      Cm7 
         Aparenta ser feliz,            mas de fato não con…...diz 
 
Bm7                                   E7                         Am7/9     Cm7                           G 
_____e o senso,      foi junto do sorriso             que a lente registrou 
 
 
 
 
 



 Em                        A7                     Em       A7 
____Linhas de  um tempo atrás,    ____já era 
  
Em          A7                     Em         A7 
____revive-las não mais,     ____quem dera 
 
 F#m                B7                     Em                         A7  
______quero mais me que…..rer no que tenho 
 
    Am7/9              Cm7                   C9             G9 
saber de onde venho pra segui………..r  
 
 
(   C9       G9  ) 4x  
  
  


