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Acre Song
Detonautas

[Intro]  Bb  D5(9)  C

Am                                   D5(9)
    Mais uma vez estamos nós aqui de novo
Am                                 D5(9)
    Tentando fugir do que não vai mais
Am                                      D5(9)
    Tento partir e me desprendo das verdades
Am                              D5(9)
    Repetindo os erros todos iguais

( Bb  D5(9)  C )

     Bb          D5(9)       C
E do alto teu futuro te distrai
        Bb           D5(9)         C
Fui pro Acre terça-feira te encontrar
           Bb          D5(9)           C
E o que importa nessa vida é o que se fez e o que se faz
         Bb        D5(9) G
Mas seu gosto jaz

Am                                   D5(9)
    Mais uma vez estamos nós aqui de novo
Am                                 D5(9)
    Tentando fugir do que não vai mais
Am                                      D5(9)
    Tento partir e me desprendo das verdades
Am                              D5(9)
    Repetindo os erros todos iguais

( Bb  D5(9)  C )

     Bb          D5(9)       C
E do alto teu futuro te distrai
        Bb           D5(9)         C
Fui pro Acre terça-feira te encontrar
           Bb          D5(9)           C
E o que importa nessa vida é o que se fez e o que se faz
         Bb        D5(9)
Mas seu gosto jaz

( Bb  D5(9)  Bb  D5(9)  Bb  D5(9)  G )

     Bb          D5(9)       C
E do alto teu futuro te distrai
        Bb           D5(9)         C



Fui pro Acre terça-feira te encontrar
           Bb          D5(9)           C
E o que importa nessa vida é o que se faz
       Bb          D5(9)           C
Me perdi pelas esquinas entre as pernas daquelas meninas
         Bb        D5(9)
Mas seu gosto jaz
         Bb        D5(9)
Mas seu gosto jaz

   Bb                      D5(9)                  Bb
E nem por toda vida que vivemos juntos há de residir
                      D5(9)                    Bb
Um dia que embora eu não tivesse dito que te amei
                      D5(9)                     Bb
Nenhum lugar no mundo há de existir alguém que possa te explicar 
         D5(9)
O quase tudo que te amei um dia

Bb                  D5(9)
Oooooooh, oooooooh, oooooooh, oh oh oh


