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Acorda Sol (part. PaQua)
Bruninho e Davi

INTRODUÇÃO: A, B7, D, A

   A                             B7
Eu me lembro de tudo que aconteceu
                       D
Do lance entre você e eu
                        A
É tempo que não vai voltar

   A                              B7
Eu me lembro de tudo que você falou
                         D
Jurou que aquele nosso amor
                A   (A, G#, F#m )
Nunca iria acabar

 F#m             B7            D
Mas o tempo passou e o que restou
                 A  (A, G#, F#m )
Formou essa história
 F#m               B7
Antes o que era o fim
        D7         Dm
Agora aqui te conto essa história

      A                           E
Acorda sol, pra você brilhar pra ela
                   F#m
Olha ela está tão bela
                D
De novo te peço mais uma vez
      A                          E
Acorda sol, olha ela está tão linda
          F#m
É a coisa mais bonita
                D
Que os meus olhos já viram

PASSAGEM: A, B7, D, A (F#, G#, A)

   A                             B7
Eu me lembro de tudo que aconteceu
                       D
Do lance entre você e eu
                        A  (F#, G#, A)
É tempo que não vai voltar 



   A                              B7
Eu me lembro de tudo que você falou
                         D
Jurou que aquele nosso amor
                A   (A, G#, F#m )
Nunca iria acabar

 F#m             B7            D
Mas o tempo passou e o que restou
                 A  (A, G#, F#m )
Formou essa história
 F#m               B7
Antes o que era o fim
        D         Dm
Agora aqui te conto essa história

      A                           E
Acorda sol, pra você brilhar pra ela
                   F#m
Olha ela está tão bela
                D
De novo te peço mais uma vez
      A                          E
Acorda sol, olha ela está tão linda
          F#m
É a coisa mais bonita
                  D
Que os meus olhos já viram

      A                           E
Acorda sol, pra você brilhar pra ela
                   F#m
Olha ela está tão bela
                D               (F#, G#, A)
De novo te peço mais uma vez
      A                          E
Acorda sol, olha ela está tão linda
          F#m
É a coisa mais bonita
                  D
Que os meus olhos já viram

FINAL: A, B7, D, A (F#, G#, A)


