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Ter Você
Catch Side

(F Dm A# C  ) dedilhado
________________________________________________________________________

(riff, não se faz no começo!!)
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  2x 

F         Dm          
 Tudo bem,eu confesso,
Bb              C
 Não da mais pra esconder.
F           Dm
 A sua agenda e seus segredos,
Bb        C
 Por favor, quero saber
F           Dm          Bb               C
 Quando vejo o seu rosto me da vontade de correr.
F        Dm          Bb          C
 Vem ficar do meu lado e ver o tempo passar.

F                   Dm
 Você tem medo do escuro,
Bb                 C 
 Mas não vou te abandonar.
F                Dm 
 Ser o cara que voce sempre sonhou,
Bb                   C 
 Eu me esforço para ser o seu novo amor,
Dm           Bb      F       C
 Eu sempre tento ser o seu amor.
Dm             Bb                F      C
 Vem ficar do meu lado e ver o tempo passar.

F        Dm D4 Dm    Bb        C
 Sonhe um dia estarei contigo ao seu lado,
F            Dm D4 Dm         Bb        C             F Dm
 Por mais que o mundo acabe sempre estarei no coração
  Bb       C
 Sempre estarei no coração!

F                  Dm              D4
 Eu só queria te entender por um momento,
Bb                    C
 Fazer valer a pena esforço e sofrimento.
F                    Dm        D4 



 Sem seu amor fico perdido na vida,
Bb                        C 
 Então me mostre no seus olhos a saída.

(riff)
A noite com você parece não ter fim,         
Na hora do adeus o que vai ser de mim?       
Só penso em você e ninguem vai mudar,
Os melhores momentos que você me fez passar.
 
Dm           Bb      F       C
 Eu sempre tento ser o seu amor.
Dm             Bb                F      C
 Vem ficar do meu lado e ver o tempo passar.

F        Dm D4 Dm    Bb        C
 Sonhe um dia estarei contigo ao seu lado,
F            Dm D4 Dm         Bb        C             F Dm
 Por mais que o mundo acabe sempre estarei no coração
  Bb       C
 Sempre estarei no coração! 2x


