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Tom:   C#m 
Intro:  C#m7   G#m    F#/Bb   A    B    C#m7   G#m    F#7   A    B 
 
 
C#m7                 G#m         F#/Bb                     A                         B 
C#m7  

      Se nada é... pra sempre… sugiro que repense o seu amor 
              G#m  

      de sempre... 
                     A                                  B                                    C#m7 

      que lembra que foi terno e desmanchou 
                     G#m                     F#/Bb       A                              B 
C#m7 
      e o que ficou…  presente independente do que aconteceu 
         G#m                  F#7 
      é seu…   somente 
 
 vocalização  ( C#m7  F#7 )  E  
 
C#m7                  G#m            F#/Bb  

____ E o que ficou sentido…  
                  A                               B                          C#m7              G#m  
      deixar mal resolvido  é se perder…  consigo 
            A                         B                    C#m7 
      dissolve o sentido de viver 
                                  G#m              F#/Bb  
      Quando estiver…  comigo 
               A                      B                        C#m7          G#m 
      nao serei parecido com o ex… clusivo 
F#7                    A                                B                                  F#7 
 ____ me inclua nos seus planos de uma vez... 



 
 
 
                            E                    F#m7 
       Pra serem li...dos os livros 
                       C#m7               F#7 
       páginas vou... folhear 
                                     E              F#m7                      G#m7         F#m7  
       nós somos feito capítulos ao se olha…….r 


