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[Primera Parte]

 Am

Tenta acreditar

Quando não me achar

   D

Aqui pela manhã

Que minha falta é pra

   F

Você se encontrar

               C

Não olha pra trás

 Am

Diz enquanto ainda é hora

                    D

Tudo que você guardou

Tão forte aí

                    F 

Tudo que te ensurdeceu

E eu não ouvi

               C
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E ficou pra trás

[Pré-CORO]

 Dm

Já tentei achar um nome

Dm

Esbarrei em mil promessas

 Am

Dessas que a gente esconde

 Am

Por não conseguir cumprir

 Dm

Todo dia a gente acorda

Dm

E diz que vai ser bom

Em

E o impossível diz que sim

 E

Que o nosso fim já tá aqui

[CORO]

E eu

 F       G       Am      G   

Quero acreditar que foi melhor pra mim

 F    G          Am        G   

Você vai fingir que os astros têm razão

 F      G      Am     G   

Talvez nosso crime seja solidão

 F  G         Am       

Talvez nossa sorte

[Segunda Parte]

 Am
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Se alguém te perguntar

Conta aquela história

 D

Boa de nós dois

Diz que as coisas

     F

Acontecem sem pedir

E a gente recomeça

          C

Em outro lugar

[Pré-CORO]

 Dm

Já tentei achar um nome

Dm

Esbarrei em mil promessas

 Am

Dessas que a gente esconde

 Am

Por não conseguir cumprir

 Dm

Todo dia a gente acorda

Dm

E diz que vai ser bom

Em

E o impossível diz que sim

 E

Que o nosso fim já tá aqui

[CORO]

E eu

 F       G       Am      G   
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Quero acreditar que foi melhor pra mim

 F    G          Am        G   

Você vai fingir que os astros têm razão

 F      G      Am     G   

Talvez nosso crime seja solidão

 F  G         Am       

Talvez nossa sorte

[PUENTE]

        F

E se o nosso romance

Tocasse no rádio

        Am

E se o noticiário

Falasse de nós

        F        

E se o resto da

Vida estivesse a

             Am

Um passo daqui?

      F

E se hoje pudesse ser

Quando eu te encontro

Fm

O começo de tudo

[CORO]

 F       G       Am      G   

Quero acreditar que foi melhor pra mim

 F    G          Am        G   

Você vai fingir que os astros têm razão

 F      G      Am     G   
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Talvez nosso crime seja solidão

 F  G         Am       Talvez nossa sorte
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