
Tatuagem      Paulo Kalu e Deco Honorato 
 
Tom:  D 

 

Intro 1:  A   D7+ (2x) 

Intro 2:  D  Bm   G6   G97M)   G6   G9(7M) (2x) 

 

D7+      Bm                 G6              G9(7M)     G6    G9(7M) 

Luz…           tatuagem…    

D7+                      Bm                               G6     G9(7m)   G6    G9(7m) 

Risco que seduz a minha tar...de 
D7+    Bm                                  G6        G9(7m)     G6      G9(7m) 

Sol...              de madrugada 

D7+                              Bm                                               G6    G9(7m)   G6    G9(7m) 

Sustenidos e bemóis não soam de manei...ra     erra....da 
 

 Em                                         G6                                          Bm  

       Já melhor agora….  , é pra ser então…. 
                                               A                                                           Em   

 sem saber de mim… ,  só não sendo em vão…  
                     F#m              G6                              Bm            C7+ 

 indescritível, carinhosamente a solução…  
 

 

D7+                                           Bm                           G6          F#m5+  F#m 

Vem alinhar seus planetas com os meus   

Em                     C7+                                           ( Bm    F#m7/11 ) (2x)   

desenrolar        seus cabelos nos meus   
 

 



 

 

D7+                                             Bm                        G6           F#m5+   F#m 

me confundir no enrolar da tua lín… gua…         ____ 

Em                           C7+                                        ( Bm    F#m7/11 ) (4x)   

ser de manhã…  o raiar da minha vi…… da …   

   

[ Em   G   Bm   A           Em   F#m   G(6)  Bm   C7+ ] 

 

D7+      Bm                 G6              G9(7M)     G6    G9(7M) 

Luz…           tatuagem…    

D7+                      Bm                               G6     G9(7m)   G6    G9(7m) 

Risco que seduz a minha tar...de 
D7+    Bm                                  G6        G9(7m)     G6      G9(7m) 

Sol...              de madrugada 

D7+                              Bm                                               G6    G9(7m)   G6    G9(7m) 

Sustenidos e bemóis não soam de manei...ra     erra....da 

 

 Em                                             G6                                                          Bm 

      Se é pra ser agora …      não é pra ser depois…  
                                                      A  

        Sem saber de mim…      porque não nós   
 Em             F#m7     G(6)        Bm          C7+ 

       do………………………...is  
 

D7+                                           Bm                           G6          F#m5+  F#m 

Vem alinhar seus planetas com os meus   

Em                     C7+                                           ( Bm    F#m7/11 ) (2x)   

desenrolar        seus cabelos nos meus   
 



 

D7+                                             Bm                        G6          F#m5+       F#m 

me confundir no enrolar da tua lín… gua…             ___ 

Em                          C7+                                         ( Bm    F#m7/11 ) (4x)   

ser de manhã…  o raiar da minha vi…… da …   

   

solo [ Em - G - Bm - A  ] 

 

 Em                                             Gm6/9                                                  Bm 

      Se é pra ser agora …      não é pra ser depois…  
                                                      A  

        Sem saber de mim…      porque não nós  dois? 
 
 Em                                             Gm6/9                                                  Bm 

      Se é pra ser agora …      não é pra ser depois…  
                                                      A  

        Sem saber de mim…      porque não nós  dois? 
 
 Em                                             Gm6/9                                                  Bm 

      Se é pra ser agora …      não é pra ser depois…  
                                                      A  

        Sem saber de mim…  
                                        Em               Gm6/9           Bm            A 

porque não nós     do……………….is?         __    
                                        Em               Gm6/9           Bm            A 

porque não nós     do……………….is?         __  
                                        Em               Gm6/9           Bm            A              Em... 

porque não nós     do……………….is?         __           ___ 
 


