
três por quatro

Paulo Barroso
   intro e miolos: Am9   E7/9-   Am9   E7/9   E9-/13-                                                                                 Miguel dos Santos
                                                      Am9                                         Am9/G                                     Dm4/F

  tenho você em meu quarto          e apesar deste fato
                                                              Dm/B     E5+/7         Am7/9                               Dm7            F7          E7       Em5-/7   Eb5-/7 

        posso apenas    tocar    seu    rosto         um rosto miúdo, insensível, gelado!
                    Dm7                       G7     G6     C6                  C5+/7     F7+    F6/11+      Dm/B                              F7+/13     F7+
              ...e até eu havia pensa___do     que, quando fosse possí___vel             nos     isolarmos   do   mun_____do  
                                Dbm/Bb                             E5+/9-     E5+/7         Em5-/7            Eb5-/7       Dm7                          Db5-/7             

  e ficarmos fechados num quar_____to,          a gente ia se amar pra valer, pra se arrebentar! 
                                                                   C7+                F7/9                          Dm/B       E5+/7            Am9

             mas tudo?...          nada!          nós      dois      estamos      intactos...
miolo

                                                         Am9                                         Am9/G                                     Dm4/F
         eu vou deixar você de lado          deitado no assoalho

                                         Dm/B                 E5+/7         Am7/9                            Dm7                      F7                E7       Em5-/7   Eb5-/7   
                           e  vou  ficar       acordada...        olhando        e         amanhã...    levo    você       embora
                                        Dm7                           G7       G6              C6          C5+/7             F7+       F6/11+      
                                embora      eu tivesse jura____do,          jurado       comigo      mes______ma
                                            Dm/B                                   F7+/13     F7+     Dbm/Bb                            E5+/9-        E5+/7             

que           somente             iri______a          lhe             desejar     o     bem...
                                                         
                                                                               A7+                            Aº                         A7+

está bem!          não precisa ficar me olhando
                                                               Aº                                G#m7          C#7/13-                 F#m7   

com esses olhos parados          vamos fazer um trato: 
                                                                          Bm7                         C#7                                F#m7

eu deito e viro de um lado           e você do outro
                                                                   Bm/G#                                C#7/13-                          F#m7            E7/9-                       

   devemos ser bastante sensatos          para esquecer...

                                                                     Em5-/7            Eb5-/7       Dm7                                  Db5-/7   
que a gente ia se amar pra valer,           pra se arrebentar! 

                                                              C7+               F7/9                         Dm/B          E5+/7            Am9
    mas tudo?...         nada!          nós      dois       estamos        intactos...

  miolo                                                     
                                                            Am9                                         Am9/G                                     Dm4/F

         eu vou deixar você de lado          deitado no assoalho
                                         Dm/B                 E5+/7         Am7/9                            Dm7                      F7                E7       Em5-/7   Eb5-/7   
                           e  vou  ficar       acordada...        olhando        e         amanhã...    levo    você       embora
                                        Dm7                           G7       G6              C6          C5+/7             F7+       F6/11+      
                                embora      eu tivesse jura____do,          jurado       comigo      mes______ma
                                            Dm/B                                   F7+/13     F7+     Dbm/Bb                            E5+/9-        E5+/7             

que           somente             iri______a          lhe             desejar     o     bem...
                                                         
                                                                               A7+                            Aº                         A7+

está bem!          não precisa ficar me olhando
                                                               Aº                                G#m7          C#7/13-                 F#m7   

com esses olhos parados          vamos fazer um trato: 
                                                                          Bm7                         C#7                                F#m7

eu deito e viro de um lado           e você do outro
                                                                   Bm/G#                                C#7/13-                                F#m7          F#m/E                      

   devemos ser bastante sensatos          para esquecer tudo
                                                   D6            D#º                                      A6/9                            F#7/9      B7/9      

pois,    no fundo,           eu    não    passo    de    uma    grande    tola
                                                                                       Bb7/9+                                         Dm      A5+/C#      Am5+/C     B sus4+/7

e    você...   de    um    simples    retrato
                                                        E(4/9-)/B omitE                                                        Am9(9ª casa)

três por quatro (falado)


