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Intro: B B4sus (2x) 
          
       B9 
Lembrei-me de ti, 
                                                                          F#4sus 
das noites em que andamos de mãos dadas pela estrada 
                                                     G#m 
observando o céu e as estrelas pela madrugada; 
          E9 
numa nuvem te vi sorrindo pra mim. 
       B9 
Lembrei-me de ti, 
                                                            F#4sus 
das músicas que dedilhei no violão pra você ouvir, 
                                                                         G#m 
dos versos que eu transformava em música pra te ver sorrir, 
        E9 
em uma canção eu te ouvi cantando pra mim 
          B9                                 F#4sus                             E9 
que a saudade é um lugar onde só quem amou de verdade vai 
chegar. 
      B9                        F# 
E é lá que eu vou te encontrar,    
   G#m                    E9                          
é lá que eu vou te encontrar  
      B9           F#            C#m 
Sorrindo, sorrindo pra mim, 
    E9                                   B9 
é só fechar meus olhos e lembrar.  
(REPETE HARMONIA DA PRIMEIRA PARTE ATÉ REFRÃO) 
Lembrei-me de ti, 
do coração que um dia desenhamos na areia do mar 
eternizado em quadros espalhados pela casa. 
No vazio senti você perto de mim. 
Lembrei-me de ti, dos livros de poesia que eu lia pra te fazer dormir, 
das últimas palavras que eu disse antes de você partir. 
Em um sonho te vi falando pra mim 
que a saudade é um lugar onde só quem amou de verdade vai 
chegar. 
 
E é lá que eu vou te encontrar... 
 
E9                                               F# 
é só fechar meus olhos e lembrar.  



 
                                          G#m 
De tudo o que eu vivi com você.  
                             F#/A#  B    E 
De tudo o que falei  pra        vo-cê. 
                                       B 
De tudo o que eu ainda sinto.  
                                  G#m 
São coisas de uma saudade. 
                                             F#               E 
As lágrimas que nem o tempo conseguiu cessar.  
 
      B9                        F# 
E é lá que eu vou te encontrar,       REPETE VOCAL E  
   G#m                    E9                          HARMONIA (2X)  
é lá que eu vou te encontrar  
      B9           F#            G#m 
Sorrindo, sorrindo pra mim,                CANTA NA REPETIÇÃO 
    E9                                   B9               DO VOCAL 
(HARMONIA NA REPETIÇÃO DO VOCAL)  
 
      B9           F#            C#m 
Sorrindo, sorrindo pra mim, 
    E9                                        B9 
é só fechar meus olhos e lembrar.  
      B9                        F# 
E é lá que eu vou te encontrar,    
   G#m                    E9                          
é lá que eu vou te encontrar  
       B9 
Sorrindo 
 
 
 


