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Calma Menina
Lucas Dcan

Intro: Ab G Cm Bm Cm (2x)

           Ab
Calma menina, isso de planejar
 G                  Cm                       Cm, Bm, Cm
Senta aqui e escuta o que eu tenho pra falar
Ab                  G
Sei que posso estar errado e sem razão
 Cm
Ou até que falte um anel na tua mão

Ab                        G
Mas é contigo que eu quero acordar
          Cm                          Cm, Bm, Cm
E construir aquilo que você chama de lar
Ab                      G
É contigo que eu quero adormecer
              Cm                      Cm, Bm, Cm
E ver um amanhã nublado sempre florescer

                Fm               G7
Então vem logo pro rio de janeiro, muda tua direção
Cm                  Cm7
Nem sempre ta barata a passagem do avião
Fm                  G7
Não posso prometer que isso tudo vai dar certo
Cm                    Cm7
Mas é bem mais fácil com você aqui por perto
Fm, G7, Cm,  Cm, Bm, Cm
Com você aqui por perto

(Repete a Intro) (2x)

           Ab              G
Calma menina, ta difícil de falar
                Cm                          Cm, Bm, Cm
O ônibus balança e daqui a pouco eu vou saltar
         Ab                   G
Mas eu prometo, terminar essa canção
              Cm                    Cm, Bm, Cm
Como prometi cuidar bem do teu coração

            Ab                    G
Então vem logo pro rio de janeiro, muda tua direção
 Cm                  Cm7



Nem sempre ta barata a passagem do avião
   Fm              G7
Não posso prometer que isso tudo vai dar certo
Cm                    Cm7
Mas é bem mais fácil com você aqui por perto
Fm, G7, Cm,  Cm, Bm, Cm
Com você aqui por perto

(Repete a Intro) (2x)

  Ab                       G
Mas uma história já temos pra escrever
           Cm       Cm, Bm, Cm
Rio de janeiro a bsb
      Ab                    G
Tudo isso começou foi por um triz
                 Cm                Cm, Bm, Cm
Nem sabia que seria um dia tão feliz

                Fm               G7
Então vem logo pro rio de janeiro, muda tua direção
Cm                  Cm7
Nem sempre ta barata a passagem do avião
Fm                  G7
Não posso prometer que isso tudo vai dar certo
Cm                    Cm7
Mas é bem mais fácil com você aqui por perto
Fm, G7, Cm,  Cm, Bm, Cm
Com você aqui por perto

(Repete a Intro) (2x)


