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Oi Saudade
Thiago Brava

[Intro] A  E/G#  F#m  D

[Primeira Parte]

 A
Dizem que a saudade passa
                E/G#
E ela passa mesmo
                              F#m
Ontem mesmo ela passou por aqui
Tocou o interfone
               D
E pediu pra subir
Eu cai na besteira de abrir

A
 Deitou no meu sofá com as pernas pro ar
E/G#
    Ocupando espaço
                F#m
Abriu a geladeira
Fez maior bagunça
              D
Preparando a janta
                                D/F#  E/G#  A
Cardápio lasanha com sabor lembrança

[Pré-Refrão]

                 Bm
Deitou na minha cama
                C#m
Puxou toda a coberta
               D
E acordou bem cedo
Levantou ligeiro
                    E/G#
Só deixou o cheiro dela

[Refrão]

       A
Oi saudade
           E/G#
Bate logo tudo que tem pra bater
               F#m
Mas quando eu levantar cê corre



               D
Mas quando eu levantar cê corre

       A
Oi saudade
           E/G#
Bate logo tudo que tem pra bater
               F#m
Mas quando eu levantar cê corre
               D                Dm
Mas quando eu levantar cê corre
Quando eu levantar cê corre

( A  E/G#  F#m  D )

[Pré-Refrão]

                 Bm
Deitou na minha cama
         C5     C#m
Puxou toda a coberta
               D
E acordou bem cedo
Levantou ligeiro
                    E/G#
Só deixou o cheiro dela

[Refrão]

       A
Oi saudade
           E/G#
Bate logo tudo que tem pra bater
               F#m
Mas quando eu levantar cê corre
               D
Mas quando eu levantar cê corre

       A
Oi saudade
           E/G#
Bate logo tudo que tem pra bater
               F#m
Mas quando eu levantar cê corre
               D                Dm
Mas quando eu levantar cê corre
Quando eu levantar cê corre

( A  E )

       A
Oi saudade
           E/G#



Bate logo tudo que tem pra bater
               F#m
Mas quando eu levantar cê corre
               D
Mas quando eu levantar cê corre

       A
Oi saudade
           E/G#
Bate logo tudo que tem pra bater
               F#m
Mas quando eu levantar cê corre
               D                Dm
Mas quando eu levantar cê corre
                       A
Quando eu levantar cê corre


