
Aurora Boreal                   Deco Honorato 
 
 
Tom:   A 
Intro:  A7+/9 
 

    A7+/9                                                                                                                          G#m11 

      Te achei num mar de estrelas e ao meu lado era você 
         C#m                                    B7 

     a me entregar a sor… te 
A7+/9                                                                                                   G#m11           E9 

     e um brilho verde raiou no segundo anoitecer  
 

( verso acima 2x ) 

 

A7+/9 

     O céu que te trouxe pra mim,  pediu pra eu cuidar de você 
                    G#m11 

     foi assim ou foi um sonho 
C#m7                                B7   

     então significa não mais acordar 
A7+/9  

     de tarde te chamo: 
                                                                                                                    G#m11 

    - brisa vem!... soprar do sol uma particula de nós 
          E9                    F#7/9       F#5-        G#m7              A7+/9 

    e ondular o céu         num     véu          gigan…...te 
                          G#m7                                         E 

    dian…...te    teu  olh…….ar……. 
 
( A7+/9  G#m9-/A ) 2x   G#m11 G#m7  G#m7/9  A7+      F#m11  G#m11 ) 
 
( repete 2° verso até o fim ) 


