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           C
Foi um sentimento que aos poucos
     Am
Tomou conta sem deixar espaço
   F                Dm
Fiquei completamente louco
    F               G
Completamente apaixonado

    C
Aos olhos de quem está de fora
  Am
Parece coisa de novela
 F                Dm
Aí o sentimento aflora
   F                G
Magia que ninguém espera

 C
Tudo aconteceu num sonho
     Am
Ninguém como você sabia
     F                    Dm
Que dentro do meu peito estava
                 F                  G
Um coração que amava e por você sorria

  C
Até que você foi embora
   Am
Deixou de vez o meu caminho
      F              Dm
E quem sorria, agora chora
                F                   G
Dessa nossa história vou lembrar sozinho

(Estribillo):

***************************************
***************************************
**         C                         **
** Você sabia                        **
**                            Am     **
** Que mesmo me deixando eu iria     **
**                          F        **
** Ficar te esperando todo dia       **
**   Dm                              **



** Fugindo de mim mesmo              **
**         G                         **
** pra tentar te esquecer            **
**                                   **
** Mas muito mais eu lembraria       **
**                                   **
**    C                              **
** Sabia                             **
**                            Am     **
** Que mesmo me deixando eu iria     **
**                          F        **
** Ficar te esperando todo dia       **
**   Dm                              **
** Fugindo de mim mesmo              **
**         G                         **
** pra tentar te esquecer            **
**                                   **
** Mas muito mais eu lembraria       **
**    C                              **
** Sozinho                           **
***************************************
***************************************

Solo: Am - F - Dm - G

 C
Tudo aconteceu num sonho
     Am
Ninguém como você sabia
     F                    Dm
Que dentro do meu peito estava
                 F                  G
Um coração que amava e por você sorria

  C
Até que você foi embora
   Am
Deixou de vez o meu caminho
      F              Dm
E quem sorria, agora chora
                F                   G
Dessa nossa história vou lembrar sozinho(Refrão)

(Estribillo):

***************************************
***************************************
**         C                         **
** Você sabia                        **
**                            Am     **
** Que mesmo me deixando eu iria     **
**                          F        **
** Ficar te esperando todo dia       **



**   Dm                              **
** Fugindo de mim mesmo              **
**         G                         **
** pra tentar te esquecer            **
**                                   **
** Mas muito mais eu lembraria       **
**                                   **
**    C                              **
** Sabia                             **
**                            Am     **
** Que mesmo me deixando eu iria     **
**                          F        **
** Ficar te esperando todo dia       **
**   Dm                              **
** Fugindo de mim mesmo              **
**         G                         **
** pra tentar te esquecer            **
**                                   **
** Mas muito mais eu lembraria       **
**                                   **
**    C                              **
** Sabia                             **
**                            Am     **
** Que mesmo me deixando eu iria     **
**                          F        **
** Ficar te esperando todo dia       **
**   Dm                              **
** Fugindo de mim mesmo              **
**         G                         **
** pra tentar te esquecer            **
**                                   **
** Mas muito mais eu lembraria       **
**                                   **
**    C                              **
** Sabia                             **
**                            Am     **
** Que mesmo me deixando eu iria     **
**                          F        **
** Ficar te esperando todo dia       **
**   Dm                              **
** Fugindo de mim mesmo              **
**         G                         **
** pra tentar te esquecer            **
**                                   **
** Mas muito mais eu lembraria       **
**    C                              **
** Sozinho                           **
***************************************
***************************************


