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Nao Precisa 
Victor y Leo

Hola gente para esta canción
tienen que utilizar capo en el 2do trate
si es la que cantan con Paula Fernandes
si la tocan solo ellos, es normal afinacion standard

INTRO:

C - G x3

                      D
Você diz que não precisa
C              Em
Viver sonhando tanto
            C
Que vivo a fazer
  G         D
Demais, por você

               D
Diz que não precisa
C               Em
A cada vez que canto
       C      G     D
Uma canção a mais, pra você
                  C
Mas tem que ser assim
               G
Pra ser de coração
             D
Não diga não precisa
        Em
Ah ah ahh

            C
Tem que ser assim
              G
É seu meu coração
              D
Não diga não precisa
       G
Ah ah ahh

(Victor e Leo)                  se repite desde aqui una vez mas x2
                   D
Eu já sonhei com a vida



C              Em
Agora vivo um sonho
               C
Mas viver ou sonhar
    G     D
Com você, tanto faz
D
Não diga não precisa
C              Em
Eu digo que é preciso
            C      G
A gente se amar demais
D
Nada a mais
                  C
Mas tem que ser assim
               G
Pra ser de coração
                D
Não diga não precisa
       Em
Ah ah ahh

              C
Tem que ser assim
              G
É seu meu coração
              D
Não diga não precisa
       G
Ah ah ahh

Solo
E-----------------------------------------0-2-0-2-0-2-2--2--3-3-
B-------------------------------3-------3---3-3-3-3-3-3--3--5-5-
G-------0---0/2-0------0----0/2---0/2---------------------------
D-0-0-2---2--------0/2---2-------------------------------------
A---------------------------------------------------------------
E---------------------------------------------------------------

E-15-15-14/12-10-10---------10----------------------------
B---------------------10/12------------12/10--6/8---------
G---------------------------------9/7---------------------
D---------------------------------------------------------
A---------------------------------------------------------
E---------------------------------------------------------

RUDYTH ORTEGA te dedico esta cancion Amor...
FELIZ ANIVERSARIO!!!
Te amo!!! [3
Te deseo todo lo mejor del mundo..
prometo hacerte feliz siempre..



vivir o soñar contigo es igual
cuidate un monton
te quiero mucho
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Mamá tb te dedico esta canción, que sé que te gusta mucho :*

cualquier duda me escriben a jos_rm@live.com
Saludos desde Tarija
Adios


