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Vou Me Lembrar
Thaiane Seghetto

Intro:  F  G  Bb

F                                   G
Existem certos momentos e certas pessoas

Que não dá pra esquecer
              Bb
E você é uma delas
G
Impossível não lembrar
F                                    G
De todas as manhãs que você me fez sorrir
                         Bb
Quando eu queria apenas sumir
   G
E desistir de tudo!
Bb                               F
É uma pena que eu tenha que me despedir
                                G
Quando na verdade eu não queria ir
              Bb
Eu só queria ficar mais um pouquinho aqui!
F
Ah, se eu pudesse voltar no tempo!
G
E viver de novo aqueles momentos
Bb                 F
Te abraçaria bem mais
F
Se todas as manhãs fossem como aquelas
G
Eu seria a pessoa mais feliz da terra
Bb                     F
Mas, elas não voltam jamais!
G     Bb    F
Uhh uhh ...
Bb
É uma pena que eu tenha que me despedir
F                               G
Quando na verdade eu não queria ir
                 Bb
Eu só queria ficar mais um pouquinho aqui!
F
Ah, se eu pudesse voltar no tempo!
G
E viver de novo aqueles momentos
Bb                  F



Te abraçaria bem mais
F
Se todas as manhãs fossem como aquelas
G
Eu seria a pessoa mais feliz da terra
Bb                       F
Mas, elas não voltam jamais!
G     Bb    F
Uhh uhh ...

F              G
Vou lembrar de você com carinho
           Bb                 F
Agora cada um segue o seu caminho
F                G
Vou pedir a Deus que te proteja
              Bb                 F
E nas horas difíceis lhe fortaleça
     G                       Bb
Não importa quando tempo passar
        G                Bb
No meu coração tem seu lugar!
           F          G         Bb
Vou me lembrar!

F
Ah, se eu pudesse voltar no tempo!
G
E viver de novo aqueles momentos
Bb                 F
Te abraçaria bem mais
F
Se todas as manhãs fossem como aquelas
G
Eu seria a pessoa mais feliz da terra
Bb                      F
Mas, elas não voltam jamais!

G     Bb    F
Uhh uhh ...  (2X)...


