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Na Boa
Catch Side

Intro(x3):
---------------------------
--------1-2-1--------------  (x2)
-1-1-3--------3------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------

---------------------------
--------1-2-1--------------         
-1-1-3---------------------  D#  Fm  D#  C#
---------------------------
---------------------------
---------------------------

Ab
Tá legal, já não basta o que eu fiz
              Fm
Pra te mostrar que você

É o que eu sempre quis
    Db
Não vejo mais modo de te dizer
         Eb
Que eu amo você

E que sou eu quem vai te fazer feliz

Ab
  Nessa história não tem rei nem rainha
Fm
  Então também não vai ter fada madrinha
Db
  Na boa
                         Eb
Você que faz a minha história ser mais feliz

Fm                    Db
  O nosso papo nunca tinha fundamento
Ab                       Eb
  Eram sempre falar das coisas do momento
Fm                       Db
  Mas de repente alguém veio me mostrar
        Eb
Que você é o alguém que eu iria amar

     Ab



(Na boa) É só você dizer que sim
     Fm
(Na boa) A nossa vida não tem fim
Db                                          Eb
Feche os olhos e me mostre o caminho para amar
    Ab
Na boa

(Intro)

Ab
Olhe pra mim
                          Fm
E diga que você nunca me amou
                                   Db
Que você não recebeu as minhas mensagens
                                     Eb
E que você nunca as lia antes de dormir

SOLO: (Db  Eb  Ab  Fm
       Db  Eb  Fm
       Db  Eb  Ab  Fm
       Db  Db  Eb  Eb  
       Ab )

Fm                    Db
  O nosso papo nunca tinha fundamento
Ab                       Eb
  Eram sempre falar das coisas do momento
Fm                       Db
  Mas de repente alguém veio me mostrar
        Eb
Que você é o alguém que eu iria amar

    Ab
(Na boa) É só você dizer que sim
    Fm
(Na boa) A nossa vida não tem fim
Db                                          Eb
Feche os olhos e me mostre o caminho para amar

Ab
    É só você dizer que sim (é só você dizer que sim)
Fm
    A nossa vida não tem fim
Db                                          Eb
Feche os olhos e me mostre o caminho para amar
    Ab
Na boa


