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Bye Bye Tristeza
Sandra de Sá

Introdução: D7 G/D Gm/D D (2x)

   D7                           G/D        Gm/D                      D  D/C#
Ninguém, aqui é puro anjo ou demônio, nem sabe a receita de viver feliz
    Bm7              Bm7/A          E7/G#       G/A      A7(9) G/A          
A7(9)
Não dá pra separar o que é real do sonho, e nem eu de você  e  nem você de mim
      G/A     A7(9) G/A          A7(9)
E nem eu e você  e  nem você de mim
D            D7M           Em7                          F#m7
Eu não tô aqui pra sofrer, vou sentir saudade pra que, quero ser feliz
               Em7         G/A A7(9) D
Bye, bye, tristeza não precisa    voltar
             D7M                         Em7
Eu não to aqui pra sofrer, bye, bye tristeza
                                          F#m7
vou sentir saudade pra que, bye, bye tristeza
                               Em7         G/A A7(9) D
Quero ser feliz, bye, bye tristeza não precisa    voltar
    D7                             G/D       Gm/D                               
 D  D/C#
Já sei errar sozinha sem pedir conselhos, se eu sofrer quem é que vai chorar por
mim
    Bm7           Bm7/A                 E7/G#          G/A      A7(9) G/A       
  A7(9)
Já sei olhar pra mim sem precisar de espelhos, não me diga que não, e nem diga
que sim
        G/A     A7(9)   G/A          A7(9)
Não me diga que não, e nem diga que sim
D            D7M           Em7                          F#m7
Eu não tô aqui pra sofrer, vou sentir saudade pra que, quero ser feliz
               Em7         G/A A7(9) D
Bye, bye, tristeza não precisa    voltar
             D7M
Eu não to aqui pra sofrer, bye, bye tristeza
Em7                    F#m7
vou sentir saudade pra que, bye, bye tristeza
                               Em7         G/A A7(9) D
Quero ser feliz, bye, bye tristeza não precisa    voltar

Solo: D7 G/D Gm/D D D/C# Bm7 Bm7/A E7/G#

      G/A     A7(9) G/A          A7(9)    G/A     A7(9) G/A          A7(9)
E nem eu e você  e  nem você de mim E nem eu e você  e  nem você de mim
D            D7M           Em7                          F#m7
Eu não tô aqui pra sofrer, vou sentir saudade pra que, quero ser feliz
               Em7         G/A A7(9) D



Bye, bye, tristeza não precisa    voltar
             D7M                         Em7
Eu não to aqui pra sofrer, bye, bye tristeza
                                          F#m7
vou sentir saudade pra que, bye, bye tristeza
                               Em7         G/A A7(9) E
Quero ser feliz, bye, bye tristeza não precisa    voltar
             E7M           F#m7                          G#m7
Eu não tô aqui pra sofrer, vou sentir saudade pra que, quero ser feliz
               F#m7        A/B B7(9) E
Bye, bye, tristeza não precisa    voltar
             D7M                         F#m7
Eu não to aqui pra sofrer, bye, bye tristeza
                                          G#m7
vou sentir saudade pra que, bye, bye tristeza
                               F#m7        A/B B7(9) E
Quero ser feliz, bye, bye tristeza não precisa    voltar


