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Oh Lua
Armandinho

G#m7                  A7+
Será que você nunca viu,
 A7+                    G#m7
tão perto e nunca percebeu,
G#m7                  D7+
um clima entre você e eu
G#m7                  A7+
Tão fácil de você notar,
A7+                  G#m7
eu nunca tentei esconder,
                        D7+
tudo que eu sinto por você

(refrão)
E       G#m    A                   E
Lua, Oh lua, manda o meu beijo pra ela,
A                   E
manda uma estrela cadente de amor
 F#m         A      E
entrar pela sua janela

G#m7                  A7+
Será que você nunca viu,
 A7+                    G#m7
tão perto e nunca percebeu,
G#m7                  D7+
um clima entre você e eu
G#m7                  A7+
Tão fácil de você notar,
A7+                  G#m7
eu nunca tentei esconder,
                        D7+
tudo que eu sinto por você

(refrão 2x)

E       G#m   A                   E
Lua, Oh lua, manda o meu beijo pra ela,
A                    E
manda uma estrela cadente de amor
  F#m        A     E
entrar pela sua janela

G#m7                     A7+
Não sei se você vai lembrar,
                      G#m7
eu fiz você morrer de rir,



                     D7+
quando chorava por alguém,
 G#m7                   A7+
Aquilo que eu nunca falei,
                            G#m7
as coisas que eu guardei em mim,
                     D7+
por medo de perder você

(refrão 2x)

E       G#m   A                     E
Lua, Oh lua, manda o meu beijo pra ela,
 A                    E
manda uma estrela cadente de amor
 F#m         A     E
entrar pela sua janela

(G#m7 A7+ G#m7 D7+)

E|----------------|--------------------|-----------------------------
B|----------------|--------------------|-7h9-7-5---5h7-4-------------
G|----------------|------4-----4h6-9-9-|-------------------4h6-2h4-1-
D|-4h6-2/4-4h6--4-|--4h6---6-----------|-----------------------------
A|----------------|--------------------|-----------------------------
E|----------------|--------------------|-----------------------------

E|----------------------------7h9-5h7--
B|-----4h5-5h7-7---5h7-9-9/10----------
G|-4h6---------------------------------
D|-------------------------------------
A|-------------------------------------
E|-------------------------------------

G#m7                  A7+
Aquilo que eu nunca falei,
                            G#m7
as coisas que eu guardei em mim,
                     D7+
por medo de perder você

(refrão 2x)

E       G#m   A                     E
Lua, Oh lua, manda o meu beijo pra ela,
A                    E
manda uma estrela cadente de amor
 F#m         A     E
entrar pela sua janela

A                    E
manda uma estrela cadente de amor          (2x)
  F#m        A     E



entrar pela sua janela...
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