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Neura
Salomão do Reggae

Intro: G  Em7

G                          Em7
Hoje quero viajar, bateu a neura
G                                                 Em7
Não quero estar aqui, eu quero relaxar, me dê um tempo pra pensar
    G                                   Em7                 G                   
  Em7 D C D
Me deu vontade de correr, talvez seja fugir a palavra certa... Mas como fugirei
de mim?

G                            Em7
Eu penso em tanta coisa à toa, coisa ruim e boa
G                       Em7
 Me dá vontade de chorar
G                          Em7
  Na beira do rio, fazer as águas se encontrarem
G                              Em7  D
 Ou na beira do mar, onde elas são salgadas

C                       D/C                         Bm7                        
Em7     D        C
   Algo me faz voltar atrás, as águas me fazem sorrir e eu, eu não entendo nada,
aaaaah
                   D/C                       Bm7            Em     D       C
Pelo mar te decidir, pois percebo que a paz invade minha alma, aaah eu sei
                                D/C                      Bm7                 Em7
      D
Eu sei que foi você que me envolveu com seu jeito de falar que sempre me acalma,
aahh
     C                             D
Pra que ficar assim se você tem a mim?...

G                             C9
  É só lembrar de mim, que eu vou te ajudar
    Am7                    Am7/G       D      D#°
Não tenha mais vergonha de falar o que eu vi
    Em7                D               C
Seu arrependimento são as águas que me Fazem sorrir
Am7                          D
  Confia que eu vou te perdoar
         G         Em7          C
Sou seu Deus, sou a paz, seu Jesus
      G       Em7     c
Seu amigo; e falo contigo
                  G              Em7



Que estou do seu lado rapaz ou menina

C                       D/C                         Bm7                        
Em7     D        C
   Algo me faz voltar atrás, as águas me fazem sorrir e eu, eu não entendo nada,
aaaaah
                   D/C                       Bm7            Em     D       C
Pelo mar te decidir, pois percebo que a paz invade minha alma, aaah eu sei
                                D/C                      Bm7                 Em7
      D
Eu sei que foi você que me envolveu com seu jeito de falar que sempre me acalma,
aahh
     C                             D
Pra que ficar assim se você tem a mim?...

       G         Em7          C
Sou seu Deus, sou a paz, seu Jesus
      G       Em7     c
Seu amigo; e falo contigo
                  G              Em7
Que estou do seu lado rapaz ou menina

  G       Em7     c
Na beira do rio na beira do mar
  G       Em7     c
Do rio ou do mar


