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Eu Nunca Vou Te Abandonar
Catch Side

(intro) F#  A#m  B  C#  F#  A#m  B  Bm

F#  A#m  B  C#
iê iê iê hô uô ô
    F#    A#m     B             C#
Queria ser, alguem para se admirar
   F#    A#m         B         Bm
encher os olhos e finalmente te provar
     F#      A#m   B           C#
que eu preciso ter você sempre comigo

( F#  A#m  B  C# )

     F#         A#m     B          C#
Eu me arrependo, por todas vezes eu falhei
  F#           A#m      B                   Bm
e eu te entendo, mas foi por nós dois que eu lutei
   F#       A#m      B                C#      F#      A#m
você merece alguem, que não vai te abandonar (sou eu)
    B             C#
eu nunca vou te abandonar

( F#  A#m  B  Bm )

F#                                A#m
Sempre que você estiver sozinha, pense em mim
B                                      C#
e lembre-se que o nosso sonho não pode morrer
       F#                    B             Bm
Deixe estar, você sabe, eu nunca vou te abandonar

( F#  A#m  B  C# )

     F#       A#m      B          C#
Hoje eu me vejo, tão dependente de você
    F#        A#m     B          Bm
talvez por isso, insisto tanto em dizer
  F#         A#m    B                 C#      F#     A#m
Você merece alguem que não vai te abandonar (sou eu)
    B             C#
Eu nunca vou te abandonar

( F#  A#m  B  Bm )

F#                                A#m
Sempre que você estiver sozinha, pense em mim
B                                      C#



e lembre-se que o nosso sonho não pode morrer
       F#           A#m       B             Bm
Deixe estar, você sabe, eu nunca vou te abandonar

     F#                                  A#m
Em cada momento na vida em que você vá precisar
   B                                        C#
vitória ou derrota, eu sou a voz que vai te acalmar
        F#         A#m       B             C# - Bm
Deixe estar, você sabe eu nunca vou te abandonar

F#                                A#m
Sempre que você estiver sozinha, pense em mim
B                                      C#
e lembre-se que o nosso sonho não pode morrer
F#                                A#m
Sempre que você estiver sozinha,
B                                      C#
e lembre-se que o nosso sonho não pode morrer
        F#          A#m      B            Bm
Deixe estar, você sabe.. eu sei que você sabe
        F#          A#m      B             C#
Deixe estar, você sabe eu nunca vou te abandonar

( F# A#m F# )


