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Que Pena Que Acabou
Gusttavo Lima

Intro: Dm  C  F

Passagem:
                 
E|--------------------------------------------|
B|--------------------------------------------|
G|--------------------------------------------|
D|-------0-2-3--------------------------------|
A|-----3--------------------------------------|
E|-1/3----------------------------------------|

Refrão:

 (Passagem)      C                          G
Que pena que acabou Uh ôh, uh ôh, uh ôh, uh ôh
                  Dm                         F
E meu coração chorou Uh ôh, uh ôh, uh ôh, uh ôh
                 C                          G
Que pena que acabou Uh ôh, uh ôh, uh ôh, uh ôh
                  Dm                         F
E meu coração chorou Uh ôh, uh ôh, uh ôh, uh ôh

Primeira parte:

 C
Ainda não tive coragem de arrumar a cama
  G                               Dm            F
Que a gente fez amor pela última vez, pela última vez 
        C
O seu cheiro está entre nossos lençóis 
        G
E na memória o calor do seu corpo 
                 Dm              F
Debaixo do cobertor que a gente fez amor

Segunda parte:

   Am
Será que você ainda pensa em mim?
   G
Será que nosso caso teve fim?
             Dm             F
Quero ouvir de você, eu preciso saber 
   Am
Independente da sua decisão 
    G
Quero falar do fundo do meu coração 



       Dm                 F
Que valeu a pena tudo que a gente viveu

Refrão 2x:

 (Passagem)      C                          G
Que pena que acabou Uh ôh, uh ôh, uh ôh, uh ôh
                  Dm                         F
E meu coração chorou Uh ôh, uh ôh, uh ôh, uh ôh
                 C                          G
Que pena que acabou Uh ôh, uh ôh, uh ôh, uh ôh
                   Dm                         F
Mas ainda existe amor Uh ôh, uh ôh, uh ôh, uh ôh

Primeira parte:

 C
Ainda não tive coragem de arrumar a cama
  G                               Dm            F
Que a gente fez amor pela última vez, pela última vez 
        C
O seu cheiro está entre nossos lençóis 
        G
E na memória o calor do seu corpo 
                 Dm              F
Debaixo do cobertor que a gente fez amor

Segunda parte:

   Am
Será que você ainda pensa em mim?
   G
Será que nosso caso teve fim?
             Dm             F
Quero ouvir de você, eu preciso saber 
   Am
Independente da sua decisão 
    G
Quero falar do fundo do meu coração 
       Dm                 F
Que valeu a pena tudo que a gente viveu

Refrão 4x:

 (Passagem)      C                          G
Que pena que acabou Uh ôh, uh ôh, uh ôh, uh ôh
                  Dm                         F
E meu coração chorou Uh ôh, uh ôh, uh ôh, uh ôh
                 C                          G
Que pena que acabou Uh ôh, uh ôh, uh ôh, uh ôh
                   Dm                         F



Mas ainda existe amor Uh ôh, uh ôh, uh ôh, uh ôh

                 C                          G  Dm  F
Que pena que acabou Uh ôh, uh ôh, uh ôh, uh ôh
 (Passagem)      C
Que pena que acabou


