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Real Fantasia
Ivete Sangalo

Bm         F#m            Bm
  Vai na pipoca e vai no bloco 

           F#m            Bm
 Vai na pipoca e vai no bloco 

           F#m            Bm
 Vai na pipoca e vai no bloco 
           F#m            Bm
 Vai na pipoca e vai no bloco 

    F#m                         Bm
De abada, de colar, vai de ghandhi 
                F#m
 De turbante elegante 
              Bm
 Brasil tropical 
        F#m                   Bm
 Faz um gol, faz amor, dá um show 
        F#m                     Bm
 Que a olah chegou, vamos comemorar 

      E5        D5
Vim dizer pra você 
          C#5     B5       Bb5
 Que encontrei a real fantasia 
 F#5      B5
 Hoje é você 

              F#m           Bm
Deu água na boca, água na boca 
           F#m                 Bm
 Água na boca, vou ficar com você 
              F#m           Bm
 Deu água na boca, água na boca 
           F#m                 Bm
 Água na boca, a fantasia é você 

Bm         F#m            Bm
  Vai na pipoca e vai no bloco 

           F#m            Bm
 Vai na pipoca e vai no bloco 



           F#m            Bm
 Vai na pipoca e vai no bloco 
           F#m            Bm
 Vai na pipoca e vai no bloco 

    F#m                         Bm
De abada, de colar, vai de ghandhi 
                F#m
 De turbante elegante 
              Bm
 Brasil tropical 
        F#m                   Bm
 Faz um gol, faz amor, dá um show 
        F#m                     Bm
 Que a olah chegou, vamos comemorar 

      E5        D5
Vim dizer pra você 
          C#5     B5       Bb5
 Que encontrei a real fantasia 
 F#5      B5
 Hoje é você 

              F#m           Bm
Deu água na boca, água na boca 
           F#m                 Bm
 Água na boca, vou ficar com você 
              F#m           Bm
 Deu água na boca, água na boca 
           F#m                 Bm
 Água na boca, a fantasia é você 

sai da frente! 

      E5        D5
vim dizer pra você 
          C#5     B5       Bb5
 que encontrei a real fantasia 
 F#5      B5
 hoje é você 

              F#m           Bm
Deu água na boca, água na boca 
           F#m                 Bm
 Água na boca, vou ficar com você 
              F#m           Bm
 Deu água na boca, água na boca 
           F#m                 Bm



 Água na boca, a fantasia é você 

              F#m           Bm
Deu água na boca, água na boca 
           F#m                 Bm
 Água na boca, vou ficar com você 
              F#m           Bm
 Deu água na boca, água na boca 
           F#m                 Bm
 Água na boca, a fantasia é você


