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Samba de Amor
Tiee

D7M
Ouvindo um som do Jorge Aragão da Cruz
D/E                   Gm6
Tive que mudar de direção
                         D7M  D/E
E no final do túnel vi a luz
D7M
Assim que ele acalmou meu coração
E/B                              Gm6
Me deu uma condução pra Oswaldo Cruz
                 A7          D6(9)
E achei que era melhor pedir perdão
          Em7(11)                G/A
Saquei de primeira, que a nega é maneira
                   D7M
Não tinha segunda intenção
             C#º             F#7
Soltei lá na feira, abri a carteira
              Bm7        D9
E comprei uma flor em questão
             G#º                  Gm6            F#m7  B7
Ouvi muita besteira, apanhei de madeira com toda razão

            E9                                  A7
Sentei na cadeira porque não restava uma outra opção
                 Em7(11)              A7              D7M
Eu só ganhei no pescoço e meu bigode grosso do nada afinou
              C#º               F#7                Bm7  D9
Até quem não tinha a ver com a história também me xingou
            G#º      Gm6                 F#m7             Fº
Ela muito cabreira perguntou por que eu mudei de opinião
         Em7                       A7  A/G  F#m7
Eu respondi que eu vi um samba de amor
                                   B7
Eu respondi que eu vi um samba de amor
         Em7                       A7      D6(9)
Eu respondi que eu vi um samba de amor do Jorge Aragão

   Fº  Em7                       A7  A/G  F#m7
Eu respondi que eu vi um samba de amor
                                   B7
Eu respondi que eu vi um samba de amor
         Em7                       A7      D6(9)
Eu respondi que eu vi um samba de amor do Jorge Aragão
D6(9)                C6(9)
Um samba de amor, um samba de amor
D6(9)                C6(9)



Um samba de amor, um samba de amor

D6(9)                                                D/E
Incrivelmente vi você chegando no pagode com aquele patife
Gm6      D6(9)
Incrível a cena
D6(9)                                           D/E
Obviamente ficou claro que o pateta sem nenhum cacife
Gm6             D6(9)
Não lhe trará problemas
Bm7                     G7M
Nem tão pouco a maratona de amor
Bm7                 F#m7
Que a gente adorava encarar
E7                   A7
Deus no céu e fogaréu no cobertor
E7                  A7
Cumprimento de papel sem exitar
Dm7            A7/C#
Surra de amor, banho de mar
D/C             Gm7
Bilhete e flor, cerveja e bar
C4(7/9)
Vinho e calor
F7M    Bb7M       E°             A7          D6(9)  A7
Fazem lembrar de tudo que se passou no nosso lar
D6(9)                      E/D
Na teoria era perseguida a paz e furacão
Gm6                       D6(9)    A4(7/9)
Na prática ou enigmática, ficção
D6(9)                        E/D                      Gm6
Aquele tamo junto numa boa até pra bem depois do fim da nossa
                D6(9)  A7
eternidade deu ruim
D6(9)                      E/D
Na teoria era perseguida a paz e furacão
Gm6                       D6(9)    A4(7/9)
Na prática ou enigmática, ficção
D6(9)                       E/D                      Gm6
Aquele tamo junto numa boa até pra bem depois do fim da nossa
     C4(7/9)      D6(9)
eternidade deu ruim
D6(9)
Hoje sinto a mesma dor

Talvez menos que você
C#º                      F#7
Não tem com quem conversar
                      B9
É como a saudade quer dizer


