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Temas de TV

   C                   G           Am                Em           F
Seu sorriso é tão resplandecente, que deixou meu coração alegre
         Em Am       Dm           G           G#  A#  C
Me dê a mão , prá fugir desta terrível escuridão

Fm7                 Bb7           Gm7
Desde o dia em que eu te reencontrei
              Cm7           Fm7
Me lembrei daquele lindo lugar
                G7          Cm7          D#7
Que na minha infância era especial para mim
        G#                             Gm7
Quero saber se comigo você quer vir dançar
             Cm7            Fm7
Se me der a mão eu te levarei
          G7             Cm7         D#7
Por um caminho cheio de sombras e de luz

           G#
Você pode até não perceber
              Gm7
Mas o meu coração se amarrou em você
            Cm7         F
Que precisa de alguém pra te mostrar
    A#                 G
O amor que o mundo te dá

C               G            Am               Em          F
Meu alegre coração palpita,por um universo de esperança.
         Em Am      Dm    G
Me dê a mão,a magia nos espera
C                      G
Vou te amar por toda a minha vida
Am              Em            F
Vem comigo por este caminho
         Em Am     Dm            G           G# A# C
Me dê a mão, prá fugir desta terrível escuridão

( C#5  C5  Bb5  C5 )
( B5  Bb5  G#5  Bb5 )

          G#
Eu te conheço bem, sei como vc é
          Bbm   G#      D#7
Não se importa com ninguém
         Bbm                  F#
Só faz o q bem quer, pode até machucar



     Fm               D#7
Por que ser sempre assim

       G#
E essa ilusão q quer alimentar
        Bbm  G#    D#7
É um passado q se foi
          Bbm             F#
Não vá se enganar vê se entende
        Fm
Se te fazem chorar angustiada está
    D#7
Magoada com toda essa gente

Sozinha nunca estará

             G#           Eb/G
Estarei com vc pra te ajudar
            Fm            C#
Mesmo se a tempestade chegar
       C7                   Fm
Pelas noites se estava com medo
       Bb        D#7
Basta vc me chamar

Conta comigo amor porque nós dois
Vamos juntos enfrentar o que for
E seremos livres para sonhar
O amor irá nos proteger
Enquanto estamos aqui


