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Perdoa
Anavitória

[Primeira Parte]

Bm7
Esqueci
 E7(13)             A7M
Mas eu prometo, não esqueço mais
 F#m7
Não sei o que passou
   F°      C#7
Não sei por que
                F#m7     F#m6
Eu não podia me esquecer

Bm7
Eu errei
E7(13)              A7M
Eu deveria ter lembrado, eu sei
F#m7
 Não sei o que dizer
     Fº
Não foi por querer

   C#7
Somente esqueci

[Refrão]

 F#m7
Perdoa
       A7
Que a mágoa amarga o peito
          D7
Amor, me perdoa
    C#7
Eu faço o que quiser
          F#m7
Amor, me perdoa
       A7
Que a mágoa amarga o peito
          D7
Amor, me perdoa
    C#7
Perdoa

[Segunda Parte]

         Bm7



Me diga logo (Me diga logo)
                E7
O que é que eu faço (O que é que eu faço)
             F#m7     F#m6
Pra onde eu devo ir
            Bm7
E não se engane (E não se engane)
         E7
Ainda te amo (Ainda te amo)
          F#m7     F#m6
Quero te ver feliz

[Primeira Parte]

Bm7
Esqueci
 E7(13)             A7M
Mas eu prometo, não esqueço mais
 F#m7
Não sei o que passou
   F°      C#7
Não sei por que
                F#m7     F#m6
Eu não podia me esquecer

Bm7
Eu errei
E7(13)              A7M
Eu deveria ter lembrado, eu sei
F#m7
 Não sei o que dizer
     Fº
Não foi por querer
   C#7
Somente esqueci

[Refrão]

 F#m7
Perdoa
       A7
Que a mágoa amarga o peito
          D7
Amor, me perdoa
    C#7
Eu faço o que quiser
          F#m7
Amor, me perdoa
       A7
Que a mágoa amarga o peito
          D7
Amor, me perdoa
    C#7



Perdoa

[Segunda Parte]

         Bm7
Me diga logo (Me diga logo)
                E7
O que é que eu faço (O que é que eu faço)
             F#m7     F#m6
Pra onde eu devo ir
            Bm7
E não se engane (E não se engane)
         E7
Ainda te amo (Ainda te amo)
          F#m7     F#m6
Quero te ver feliz

         Bm7
Me diga logo (Me diga logo)
                E7
O que é que eu faço (O que é que eu faço)
             F#m7     F#m6
Pra onde eu devo ir
            Bm7
E não se engane (E não se engane)
         E7
Ainda te amo (Ainda te amo)
          F#m7     F#m6
Quero te ver feliz

[Refrão]

 F#m7
Perdoa
       A7
Que a mágoa amarga o peito
          D7
Amor, me perdoa
    C#7
Eu faço o que quiser
          F#m7
Amor, me perdoa
      A7
Que a mágoa amarga o peito
         D7
Amor, me perdoa
  C#7
Perdoa

    F#m7
Perdoa
       A7
Que a mágoa amarga o peito



             D7
Amor, me perdoa
            C#7
Eu faço o que quiser
          F#m7
Amor, perdoa (Amor, me perdoa)
              A7
Que a mágoa amarga o peito, amor
             D7
Amor, me perdoa

Me perdoa
       C#7
Me perdoa
             F#m7
Me perdoa, amor
   A7
A mágoa amarga o peito
        D7
Mágoa amarga o peito
            C#7           F#m7  A7
Eu faço o que quiser amor
      D7  C#7
Me perdoa


