
canal do paramar   Paulo Kalu e Deco Honorato 
 
Tom:   Dm  
Intro:  E   A11+ (2x) 
 
Dm7/9                                                                                            A7+ 
             Quando os caminhos podem se encontrar…  
                      C7+ 
             Reunir versos distantes 
Dm7/9                                                                              A7+ 
            Quando o teu canto pode unir o mar…  
                               C7+ 
             e pacificar o meu atlân(tico) 
                      F7+                                   F#° 
             Te conheci de tanto andarmos juntos 
                  G                                                             G7 
             O mundo em mim ficou melhor…  

 
Dm7/9                                                                             A7+ 
            Quando o teu beijo pode ser canção 
                           C7+ 
            E aliviar os meus sentidos 
Dm7/9                                                                         A7+ 
            Enquanto brinco de dizer que não…  
                                      C7+ 
            Vou alimentar-me do teu cân(tico) 
                  F7+                                   F#° 
           te conheci de tanto andarmos juntos 
                 G                                                             G7 
            O mundo em mim ficou melhor…  

 
                              Dm7/9 
            Um dia sem você 
                                  A7+             C7+ 
            Cem dias sem viver…  
  



                         Dm7/9 
         Um dia   sem você 
                               A7+         C7+ 
         Cem dias sem viver…  

 
F7+                                                 G#7° 
         Quero um canto qualquer do teu colo 
A7+                                     C7+ 
         pra poder me ninar em ti 
F7+                                    E                                         A7+   
        E mimar-te em mil pois adoro amar-te assim 
 

 
F7+                                                 G#7° 
         Quero um canto qualquer do teu colo 
A7+                                     C7+ 
         pra poder me ninar em ti 
F7+                                    E                                         A7+   
        E mimar-te em mil pois adoro amar-te assim 
 
 
( F7+  G7+  A7+  G7+ ) 3x     F7+   F#°   G   G7 

 
 

                         Dm7/9                   A7+  
         Um dia   sem você………………. 

  


