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Bem Melhor
Dan Torres

Verso 1:
E         G#m7       A5(9)
 Sempre andei tão sozinho na vida eu me acostumei
E                 G#m7               A5(9)
 Quando o amor chegou eu fiquei pra tras
E         G#m7    A5(9)
 Vida pra mim era so fantasia que não teve fim
E              G#m7                 A5(9)
 Eu desisti do amor, esperei nunca mais

Pré-Refrão:
           C#m
Foi quando eu te vi
        G#m7
Que começou tudo a mudar
          A5(9)
E eu nem percebi
    A
Deixei voce entrar
        C#m
Eu vi o céu abrir
        G#m7
A chuva deu lugar ao sol
         A5(9)     A
E tudo clareou, e começou

Refrão:
         E               G#m7
Agora eu entendi, so com você aqui
              C#m          A5(9)
Que eu vejo o mundo bem melhor
            E                 G#m7
Perdido em teu olhar, achei o meu lugar
      C#m              A5(9)
E o caminho eu sei de cor
E       G#m7           C#m
 Sem querer eu me encantei
               A
Meu coração se entregou sem avisar
E   G#m7        C#m  F#m7/A
 O amor sempre sera

Verso 2:
E        G#m7        A5(9)
 Nunca sonhei que o amor me esperava sempre me enganei
E                G#m7                A5(9)
Tranquei meu coração pra não me machucar



E        G#m7     A5(9)
Amor pra mim era coisa de filme mas não era assim
E              G#m7             A5(9)
Eu não deixava ele nem se aproximar

Pré-Refrão:
           C#m
Foi quando eu te vi
        G#m7
Que começou tudo a mudar
          A5(9)
E eu nem percebi
    A
Deixei voce entrar
        C#m
Eu vi o céu abrir
        G#m7
A chuva deu lugar ao sol
         A5(9)     A
E tudo clareou, e começou

Refrão:
         E               G#m7
Agora eu entendi, so com você aqui
              C#m          A5(9)
Que eu vejo o mundo bem melhor
            E                 G#m7
Perdido em teu olhar, achei o meu lugar
      C#m              A5(9)
E o caminho eu sei de cor
E       G#m7           C#m
 Sem querer eu me encantei
               A
Meu coração se entregou sem avisar
E   G#m7         A5(9) A
 O amor sempre sera

Solo base(2x): C#m G#m7 A5(9) A

Pré-Refrão:
           C#m
Foi quando eu te vi
        G#m7
Que começou tudo a mudar
          A5(9)
E eu nem percebi
    A
Deixei voce entrar
        C#m
Eu vi o céu abrir
        G#m7
A chuva deu lugar ao sol
         A5(9)     A



E tudo clareou, e começou

Refrão:
         E               G#m7
Agora eu entendi, so com você aqui
              C#m          A5(9)
Que eu vejo o mundo bem melhor
            E                 G#m7
Perdido em teu olhar, achei o meu lugar
      C#m              A5(9)
E o caminho eu sei de cor

Final:
         E               G#m7
Agora eu entendi, so com você aqui
              Am    Bm     E
Que eu vejo o mundo bem melhor


