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Quero Ver (versão Dub)
Maskavo

Intro: 

G|----------5----7---------------5----3------------5--7-----8-8-8-8-8-8-8-8
D|----------5----7---------------5----3------------5--7-----8-8-8-8-8-8-8-8
A|-------3--3----5-----------3---3----1---------3--3--5-----6-6-6-6-6-6-6-6
E|-3--5-------------3--5------------------3--5-----------------------------

(Bb Cm) Batida reggae - raspando palheta nos tempos mortos.

e a 2ª guitarra toca por cima:
B|----------------------------6-----------------6-3------------------
G|----3-5^-3---5---3-5^-3---3---3---3-5^-3---5------5-5-3---3-5-5^-3-
D|-----------5------------5----------------5--------------5---------5

Obs: Durante toda a musica, a guitarra solo, fica  trabalhando? a escala com um
pedal de wah wah...

Bb              Cm
Eu nao fiz nada o dia inteiro
Bb                  F
O tempo passa nao retorna mais
Bb                    Cm
A tarde cai, sobe o nevoeiro
Bb                 F
Poeira seca nao me deixa em paz
Bb                  Cm
E o sol profundo de cor avermelhada
Bb                         F 
Mostrar ao mundo toda a perfeicao
Bb                      Cm
E traz à vida toda a simplicidade
Bb                       F
Os bons momentos nunca passam em vao

Bb                                    |
So quero ver,                         |
Cm               Bb                   |             Refrao
Quando o sol se por,                  |               2x
     Cm                  Bb           |
E a brisa que passar por mim,         |
Cm                     Bb             |
E que me levara pra voce,             |

Cm
Que me levara...



Bb              Cm
E quando surge uma estrela la em cima
Bb                  F
Divide espaço com os raios de luz
Bb                    Cm
Eh um momento que ninguem imagina
Bb                 F
A cor do ceu ja passou pelo azul
Bb                  Cm
Eu nao fiz nada o dia inteiro
Bb                 F 
A tarde cai, vai escurecer
Bb                      Cm
Nao me arrependo ter ficado de bobeira
Bb                       F
Os bons momentos nao esquecerei

peguei carona no seu colorido 
ja são seis horas posso imaginar
se uma cor tivesse escolhido
seria o tom desse seu olhar 

agora aqui sentado na grama
ou esperando o sol tocar no chão
e todo dia esse final de tarde 
são paisagens no meu coração

Eu quero ver
Quando o sol se por
E a brisa que passar por mim
E que me levara pra voce
Só quero ver
Quando o sol se por
E a brisa que passar por mim
Que me levará pra voce
Que me levara

as estrelas são iguais diamantes
demenitando todo mundo um azul
daqui de baixo estão tão distantes
abrem caminho para um por do sol

final de tarde de tantos misterios
faço de tudo para descobrir
o seu sorriso crio um imperio
e de tão grande parece não ter fim

Eu quero ver
Quando o sol se por
E a brisa que passar por mim
E que me levara pra voce
Só quero ver (2x)
Quando o sol se por



E a brisa que passar por mim
Que me levará pra voce
Que me levara
Por Pedrinhoo Banda Nattydread


