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Mercador Das Almas
Detonautas

No DVD o Rodrigo fazia esse dedilhado 2x antes de iniciar a música:
e|---------------------------------
b|-0---0-----------0---0--2-2------
g|---2---2-2---------2-------------

Obs.: O Renato faz isso abaixo somente com a mão esquerda e um pouco
      de distorção, o baixo faz a mesma coisa, fazer várias vezes.

Riff 1(Faça esse riff quatro vezes)
D|-----------------------------
A|-----------------------------
E|---0h2--0h2--0h2--0h2-0---h2-

Obs.: Depois o Rodrigo entra fazendo o mesmo palhetando junto com um F#5 (7
ciclos)
na oitava vez faz: D C#m B C#m F#     

faça isso duas vezes antes de começar a cantar(junto somente com o baixo)
b|-----------------2----------------
g|-2/4--2-----2/4-------------------

      
Riff 1 (só o baixo nessa parte)
Seus olhos rasos dàgua revelam sua dor
D7+             C#m
Perde um espaço no céu,
D7+             E
Luta pra não se entregar e viver

Riff 2
Vende o corpo, vende alma, vende tudo, vende bem que vende bem.
Trabalha pelas sombras escondido que o lucro é garantido
E não se importa mais com a vida de ninguém
D7+             C#m
Perde o espaço no céu
D7+             E
Luta pra não se entregar e viver
Riff 2
Tem pra quem tem 100, tem pra quem vem sem.
Tem pra quem tem100, tem pra quem vem sem.
Riff 1

Solo é feito sobre o Riff 2
e|-------12/-9-----------------------------9~--9-12-14
------------------------------14
b|-----------------------------------------------------12-10-9--7---5--7
--------------



g|-9-11^--------9-11-11--9--11-----9--11^
---------------------------------------------
Repete tudo até a primeira parte do refrão

Riff 3 se faz assim:
E|--------------------|
B|--------------------|
G|--------------------|
D|4-4--4-2-4-2---4-4--|
A|4-4----------4-4-4--|
E|2-2------------2-2--|

Riff 3
Sai daqui quem não presta
Riff 3
Vamos acabar com esta festa
Riff 3
Quando o sangue esquenta é fatal
Riff 3
Eu já não estou mais assim tão normal

D7+             C#m
Perde o espaço no céu
D7+             E
Luta pra não se entregar e viver

Riff 2
Tem pra quem tem100, tem pra quem vem sem.
Tem pra quem tem 100, tem pra quem vem sem.

Acaba a música Abafando tudo.
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