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Há Quem Vá Dizer
Scracho

Intro: Gm, Cm (4x)

Eb          F
Linda, eu sei
                    Eb
O quanto o nosso encontro
                    F
Pode se tornar um choque
                       Eb
Pra quem não conhece o tom
                F
Que bate o coração
               Eb
E sem pedir licença chega
                F
Muda o mundo à nossa volta

        Gm
Há quem vá dizer
          Cm
Que eu errei em te achar
        Gm
Ou não compreender
        Cm
Que o amor às vezes vem sem mais
F
Soco voraz, e aliás
        Eb
Do que vale a certeza
    F
Se num segundo eu te mostrar
       Eb                          Gm    Cm
Que a vida continua a se encontrar
                 Gm              Cm
Que a vida continua a se encontrar

Eb               F
Sinta a brisa te abraçar
                 Eb
O que as ondas trazem, fica
         F
E o que volta ao mar?
Eb                 F
Veja o que um sorriso faz
               Eb



Capaz de nos iluminar
                 F
As flores de um novo altar

       Gm
Há quem vá dizer
          Cm
Que eu errei em te achar
        Gm
Ou não compreender
        Cm
Que o amor às vezes vem sem mais
F
Soco voraz, e aliás
        Eb
Do que vale a certeza
    F
Se num segundo eu te mostrar
       Eb                          Gm    Cm
Que a vida continua a se encontrar
                 Gm              Cm
Que a vida continua a se encontrar

     Gm
Tem sempre alguém que fala um pouco mais de blá-blá-blá
      Cm
Esquecendo que na Terra tudo tem o seu lugar
       Gm
Então chega pra cá que aqui tá legal
Todo mundo se esquece que eu rio do mal
Cm
Sinta reflita maldita birita
Comigo eu levo os conselhos de Jah

       Gm
Há quem vá dizer
          Cm
Que eu errei em te achar
        Gm
Ou não compreender
        Cm
Que o amor às vezes vem sem mais
F
Soco voraz, e aliás
        Eb
Do que vale a certeza
    F
Se num segundo eu te mostrar
       Eb                          Gm    Cm
Que a vida continua a se encontrar
                 Gm              Cm
Que a vida continua a se encontrar


