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[Intro] F  G  Am  Em

[Primera Parte]

              F

Não quero te ver por perto

               G

Por medo de se afastar

                 Am

Não quero que escolha o certo

             Em7

Por medo da dúvida

               F

Não quero que fique aqui

              G

Porque o meu gosto com o teu combinou

              Am

Porque eu já sei teu caminho e tua dor

             Em7

Ou por se achar nas minhas vidas futuras

[Pré-CORO]

            D
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Porque o sabor pode sim transformar

        Bb

E a estrada talvez desviar

         Am

A gente sabe, não dá pra prever

       G

E o futuro engana até Deus

            D

Porque o sabor pode sim transformar

        Bb

E a estrada talvez desviar

         Am

A gente sabe, não dá pra prever

       G

E o futuro engana até Deus

[CORO]

     F

Eu quero por tudo lhe ver aqui

      Dm

Mas quero o teu peito gritando meu nome

     Em7

Eu quero por tudo lhe ver aqui

      Am

Mas quero o teu peito gritando meu nome

     F

Eu quero por tudo lhe ver aqui

      Dm

Mas quero o teu peito gritando meu nome

     Em7

Eu quero por tudo lhe ver aqui
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      Am

Mas quero o teu peito gritando meu nome

[Segunda Parte]

              F

Não quero te ver por perto

               G

Por medo de se afastar

                 Am

Não quero que escolha o certo

                 Em7

Por medo da tua dúvida

                 F

Não quero que ancore o tempo

               G

Nas horas que nada dizem

              Am

Nem conte mentiras pro vento

        Em7

Por querer tanto acreditar

[Pré-CORO]

             D

Porque os minutos se acabam tão rápido

        Bb

E a verdade aparece num passo

           Am

Que nada, nada adianta querer

     G

Enganar essa tua cabeça

             D

Porque os minutos se acabam tão rápido
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        Bb

E a verdade aparece num passo

           Am

Que nada, nada adianta querer

     G

Enganar essa tua cabeça

[CORO]

     F

Eu quero por tudo lhe ver aqui

      Dm

Mas quero o teu peito gritando meu nome

     Em7

Eu quero por tudo lhe ver aqui

      Am

Mas quero o teu peito gritando meu nome

     F

Eu quero por tudo lhe ver aqui

      Dm

Mas quero o teu peito gritando meu nome

     Em7

Eu quero por tudo lhe ver aqui

      Am

Mas quero o teu peito gritando meu nome

     F

Eu quero por tudo lhe ver aqui

      Dm

Mas quero o teu peito gritando meu nome

     Em7

Eu quero por tudo lhe ver aqui

Mas quero o teu peito gritando
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