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Por Amor
Thiago Brava

Intro:  C  Am  F/C  G

   C
Garçom vem cá na minha mesa
              Am
Traga uma cerveja vamos conversar
       F/C
Sei que a gente mal se conhece
             G
Por favor escute vou desabafar

    C
Eu já fui pobre, já fui rico
             Am
Tive tudo aquilo que o dinheiro pode comprar
   F/C
Mas de um tempo pra cá
                    G
Amigo, tô mal resolvido

Nem sei mais por onde andar

   C
Depois que ela foi embora
                 Am
Não faz mais sentido

O coração não quer aceitar

        F/C
E sei que tem coisas na vida
                 G
Que a gente não compra

E nem pode financiar

    C
Mas se você souber de alguém
                Am
Que tem um coração novinho pra vender
     F/C
Manda buscar, eu pago o preço que for
     G
Pra nunca mais sofre assim
      C         Am
Por amor, por amor



     F/C
Manda buscar, eu pago o preço que for
     G
Pra nunca mais sofre assim
      C         Am     F/C  G  C  Am  F/C  G  (2x)
Por amor, por amor...

  C
Amigo, sei que nessa hora,
          Am
Pouco adianta o que eu vou falar
         F/C
Sei que a gente mal se conhece
             G
Fique a vontade se quiser desabafar

     C
Sou pobre, e nunca fui rico
             Am
O pouco que tenho dá pra sustentar
   F/C
A falta que faz um amor
              G
Eu imagino a dor que está a se passar

  C
Amigo, se ela foi embora
                 Am
Não faz mais sentido

O coração vai ter que aceitar

      F/C
E entender que existe coisas
               G
Que nenhum dinheiro no mundo

É capaz de comprar

      C
Mas se eu souber de alguém
                      Am
Que tem um coração novinho pra vender

    F/C
Pode deixar eu vou buscar onde for
     G
Pra não te ver sofrer assim
      C         Am
Por amor, por amor

    F/C
Pode deixar eu vou buscar onde for



     G
Pra não te ver sofrer assim
      C         Am   F/C  G
Por amor, por amor


