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Não Quero Te Esquecer
Desejo de Menina

Cm        Ab          Eb Bb      Cm  Ab          Eb Bb
Seu calor sobre a almofada se acabou pra mim faz falta.
        Cm             Ab             Eb        Bb          Ab          Bb
E as lembranças não me deixam ver que nada será como um dia foi (Um dia foi...)
  Cm       Ab         Eb             Bb
A dor me desarma e chorar já não me acalma.
        Cm               Ab        Eb          Bb         Ab      Bb
Pouco a pouco começo a enlouquecer e não sei o que virá depois (Depois...)

Eb                      Bb                   Cm      Ab
Pode ser que me falte a fé, mas voltou acreditar que isso não se acaba.
Eb                    Bb                     Cm      Ab
Sonho que tento te beijar, mas volto a me queimar a vida me escapa.
   Ab                   Bb                      Cm
E ainda que tenha que sofrer, não quero te esquecer...

Cm  Ab  Eb Bb

Cm       Ab    Eb Bb      Cm   Ab     Eb Bb
Hoje não resta nada de um amor que se acaba.
        Cm              Ab         Eb            Bb             Ab              
Bb
Pouco a pouco começo a compreender que não tenho muito o que perder... (O que
perder).

Eb                      Bb                   Cm      Ab
Pode ser que me falte a fé, mas voltou acreditar que isso não se acaba.
Eb                    Bb                     Cm      Ab
Sonho que tento te beijar, mas volto a me queimar a vida me escapa.
   Ab                   Bb                      Cm
E ainda que tenha que sofrer, não quero te esquecer...

Ab       Eb                 Bb                  Cm
Olho o relógio e começo aceitar que o tempo não passa.
              Ab                  Bb                    Cm
Em um segundo finjo que quero escapar, mas eu volto pra mais.
 Eb                  Bb
No final não há nada mais...

Eb                      Bb                   Cm      Ab
Pode ser que me falte a fé, mas voltou acreditar que isso não se acaba.
Eb                    Bb                     Cm      Ab
Sonho que tento te beijar, mas volto a me queimar a vida me escapa.
   Ab                   Bb                      Cm  Eb
E ainda que tenha que sofrer, não quero te esquecer...



Ab     Bb         Cm
Não quero te esquecer...


