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Outra Vez
Catch Side

     C                        F       Dm            G
Cada passo dado é uma escolha que você tem que fazer
           C                F         Dm            G
Se eu não tenho mais certeza eu fecho os olhos pra não me perder
       C
Das mentiras e intrigas
       F                  Dm
Eu procuro uma saída que faça me levar
         G
Cadê sua voz aqui para me avisar?

          F                             Am
Para me dizer que está bem quando nem tudo está tão bem
            F
Para me mostrar que eu não preciso
              G
Ver a luz do sol pra ver sorrisos
           F                                 Am
Para me guiar, fazer, mudar, sentir o que eu nunca mais senti
            F                                         G
Para me mostrar as coisas que nem mesmo eu sabia que ainda estavam aqui

           C F        Dm
Quando você se esquecer
G               Am      F    Dm   G
Lembra que essa voz só veio te dizer
           Em       Am     F      G       Em   Am     F   G
Para se lembrar que eu não vou deixar ninguém aqui te magoar
        C F Dm G
Outra vez
        C F Dm G
Outra vez

               F                            G
E quando se dissolve pelo ar, eu tento segurar nas minhas mãos
              F
Aquilo que sobrou já foi desfeito
                 G
O que era essencial já não me faz efeito
               F                 G              Em     Am
De todos os segredos que eu guardei, eu te escondi tão bem
            Dm                   (Em) F
Pra não perder o que eu não tinha

Mas que nunca deixou de ser meu

(C Am F G )(x2)



Eu não preciso ter certeza das coisas pra ir atrás delas
Eu não preciso olhar para os lados pra saber que eu não estou só
Aliás, todo esse barulho me faz dormir muito bem
Não adianta sonhar e não se mexer
Não adianta gritar se você não sabe dizer
Nunca pode ser cedo demais pra insistir
Pelo contrário, deve ser sempre tarde demais pra desistir

           C F        Dm
Quando você se esquecer
G               Am      F    Dm   G
Lembra que essa voz só veio te dizer
           Em       Am     F      G       Em   Am     F   G
Para se lembrar que eu não vou deixar ninguém aqui te magoar
        C F Dm G
Outra vez
        C F
Outra vez
   G                    C (deixa soar)
Da mesma maneira que eu fiz.


