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O Bem Que Eu Preciso
Catch Side

(intro 2x) F Dm Bb C

  F
Andando pela contra mão

A vida não me satisfaz
  Dm
Já não somos mais os mesmos

De alguns anos atrás
     Bb       F
Eu sei, eu sei

       F
As horas passam devagar

Ninguém para me socorrer
        Dm
Já estou ficando acostumado

É o medo que me faz viver
    Gm                                     Bb
Vivendo com esse pensamento que até hoje me consome
       C
Por você

       F                         Dm
Por que eu não estou aí para te fazer rir?
                        Gm
Eu sei que tudo que eu faço
       Bb                 Gm                   C
Nunca vai trazer o bem que eu preciso pra sobreviver
         Gm            Bb
O bem que eu preciso

     F
Eu não deixei de acreditar

Prefiro apenas não ouvir
     Dm
Palavras que não me acrescentam

Momentos que não vão mais vir
    Gm                                       Bb
Vivendo com esse pensamento que até hoje me consome
         C
Por você



          F                       Dm
Por que eu não estou aí para te fazer rir?
                     Gm
Eu sei que tudo que eu faço
       Bb                Gm                   C
Nunca vai trazer o bem que eu preciso pra sobreviver
        Gm            Bb
O bem que eu preciso
              F
Se chama você

 F
O roteiro da vida é feito de fases e escolhas
                                          Dm
Temos que abrir mão das coisas que mais gostamos

Por não termos coragem para enfrentá-las de frente
                                        Gm
Os erros nos levam a nossa própria evolução

E é com ela
 Bb
Que daremos largos passos em busca da felicidade

 F                        Dm
Por que eu não estou aí para te fazer rir?
                      Gm
Eu sei que tudo que eu faço
         Bb               Gm                  C
Nunca vai trazer o bem que eu preciso pra sobreviver

        F                        Dm
Por que eu não estou aí para te fazer rir?
                       Gm
Eu sei que tudo que eu faço
       Bb                  Gm                  C
Nunca vai trazer o bem que eu preciso pra sobreviver
          Gm        Bb           F
O bem que eu preciso se chama você.
           Dm
Se chama você...
           Gm
Se chama você...
            F
Se chama você.


