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Nunca Vai Ser Eu
Saia Rodada

[Intro] Em7  D  Am  C 
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[Primeira Parte]

 Em                          D
Seu olhar não nega quando a gente se encontra
 Am                   C
Você de cabeça se entrega sem querer
 Em                           D
Sempre não fala nada, mas eu sei que quer conversa
     Am                       C
Se quer saber então vou te dizer

[Pré-Refrão]

            Em                       D
Você tá beijando uma boca que não é sua
                 Am                  C



Tá abraçando um corpo que nunca foi seu
              Em                       D
Ele tá te iludindo só pra te ter toda nua
          Am              C             D
Mas a verdade é que você nunca me esqueceu
          
[Refrão]

           Em                         D
Ele tá no meu lugar mas nunca vai ser eu 
           Am                         C
Ele tá no meu lugar mas nunca vai ser eu
           Em                         D
Ele tá no meu lugar mas nunca vai ser eu
 Am                   C
Porque seu coração é meu
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