
Beth Carvalho, Quem 
Tom: A 

    E7          A         E7               C#m5-/7
Quem  de sambar vem agora, vem agora, vem agora
    F#7         D           F#7                Bm
Pra dizer no p no tem hora, no demora, no demora
    E7                           C#m5-/7
Quem samba procura o prazer de viver
          C#7                   B7
Desfaz essa mgoa que s&amp;oacute; faz sofrer
           E7                A
Meu samba t pronto pra te receber

  E7           A        E7              C#m5-/7
Quem  de sambar vem agora, vem agora, vem agora
  F#7        Bm              F#7                 Bm
Pra dizer no p no tem hora, no demora, no demora
         E7                 C#m5-/7
Quem samba procura o prazer de viver
      C#7                    B7
Desfaz essa mgoa que s&amp;oacute; faz sofrer
      E                   A
Meu samba t pronto pra te receber

F#7        Bm
Meu samba  puro
       E7                                  A
No deixa em apuro quem quer encontrar soluo
    C#7
 a receita de Deus
    F#7       A7
 uma religio                
            D            G7
Que faz o fraco se fortalecer
       C#m              F#7
E o indeciso por os ps no cho
            B7 
Se  mal de amor no deixa doer
    E7            F#7
 o remdio pro corao
     Bm                   E7
Ah, meu samba no pede passagem
         A
Nem leva bagagem de mo
            C#7
Em qualquer canto ele est
     F#7          A7
Porque  dele esse cho
      D               G7
Com sua fora de contagiar
     C#m                     F#7
Vai cativando quem no quer chegar
   B7             E7                     A
Mas sei que tem gente no fundo querendo sambar
       F#7             Bm
No samba no tem corda bamba
          E7                           A
E a nossa caamba tem corda de no rebentar
 F#7      B7          E7                    A           
, mas sei que tem gente no fundo querendo sambar
      F#7             Bm
O samba  a arte mais pura
         E7                            A
 a nossa mistura, cultura que  bem popular



F#7      B7         E7                      A
, mas sei que tem gente no fundo querendo sambar
          F#7        Bm
Mas samba merece respeito
         E7                            A
E no d direito a quem s&amp;oacute; quer discriminar
F#7       B7          E7                  A
, mas sei que tem gente no fundo querendo sambar
F#7       B7       E7                    A
, mas sei que tem gente no fundo querendo sambar
        E7            A
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