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G#m              C#m
Poção mágica do amor
          D#m
Não tente escapar, agora vou ganhar
A#m       G#m
Vou pegar 

                           C#m         D#m 
Black out, escuro total, escuro total
                         A#m              G#m
Até que seria legal se você estivesse aqui
                           C#m         D#m
Um fogo no meu coração, no meu coração
Me faz perder a razão
      A#m
Eu só penso em te beijar

        Gm           Cm
Tão diferente e tão igual
         Dm         A#m   G#m
Bruxa do bem, fada do mal

                 C#m
Poção mágica do amor
              D#m
Feitiços ao luar
      A#m                       G#m
Mil segredos feitos pra te encantar
                        C#m            D#m 
Te  maquei  quando  te  vi  e não esqueci
          A#m            
Não tente escapar, agora vou ganhar
C#m                      G#m C#m D#m     G#m 
Vou pegar o seu amor pra mim

                             C#m          D#m 
Às vezes eu tô meio down, eu tô meio down
Dava até pra mudar esse tom
    A#m           G#m
Era só você chegar
                  C#m
A vida é cheia de som
          D#m



Na imaginação
                    A#m
Eu não me canso de amar

       Gm         Cm
Um dia sim, outro também
       Dm           A#m  G#m
Uma paixão que vai além

                 C#m
Poção mágica do amor
              D#m
Feitiços ao luar
      A#m                       G#m
Mil segredos feitos pra te encantar
                        C#m            D#m 
Te  maquei  quando  te  vi  e não esqueci
          A#m            
Não tente escapar, agora vou ganhar
C#m                      G#m C#m D#m A#m G#m C#m D#m A#m 
Vou pegar o seu amor pra mim

        Gm           Cm
Tão diferente e tão igual
         Dm         A#m   G#m
Bruxa do bem, fada do mal

                 C#m
Poção mágica do amor
              D#m
Feitiços ao luar
      A#m                       G#m
Mil segredos feitos pra te encantar
                        C#m            D#m 
Te  maquei  quando  te  vi  e não esqueci
          A#m                       G#m
Não tente escapar, agora vou ganhar

                 C#m
Poção mágica do amor
              D#m
Feitiços ao luar
      A#m                       G#m
Mil segredos feitos pra te encantar
                        C#m            D#m 
Te  maquei  quando  te  vi  e não esqueci
          A#m                       G#m
Não tente escapar, agora vou ganhar



                 C#m
Poção mágica do amor
              D#m
Feitiços ao luar
      A#m                       G#m
Mil segredos feitos pra te encantar
                        C#m            D#m 
Te  maquei  quando  te  vi  e não esqueci
          A#m            
Não tente escapar, agora vou ganhar...


