"CHEGASTE" - Roberto Carlos e Jennifer Lopez - Lançada em 15/12/2016
- Composição: Kany Garcia - Versão em português: Roberto Carlos
- Cifra melódica: Júlio José Teixeira
Solo da introdução: sol5, sol4 si4 sol5, (sol4 si4 fá#5)2x, (sol4 si4 lá5)2x, (sol4 si4 sol5)2x
* Obs.: as notas do solo sem número são da 4ª oitava, as com o número 3 (em vermelho) são uma
oitava abaixo. Exemplo: (sol = sol4); (sol3 = uma oitava abaixo).

G
Tanto tempo já vai caminhando / E ainda me pego recordando
sol sol, fá# fá#, mi mi, ré ré ré / ré ré ré mi ré, sol3 lá3 lá3 si3
Bm
Lágrimas rolaram dos meus olhos
/ Enxuguei mais de uma vez
sol sol fá# fá# mi mi ré ré mi mi / ré ré ré sol3 sol3 ré si3
Am
Tenho algumas marcas que ficaram / Em meu sorriso nesses anos
lá lá sol sol fá# fá# mi mi mi
/ mi mi mi mi, lá3 lá3 si3 si3 dó
C
D
G
E também lembranças tão bonitas / Que o tempo não desfez
sol mi, sol mi, sol mi, sol mi, si sol / sol mi mi ré ré sol sol
C
D
G
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/
D
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D
Quem diria que você viria sem dizer que vinha? / Porque nunca é tarde / Para apaixonar-se
dó, lá3 ré ré ré ré ré, si3 ré ré ré ré mib mib mi mi / mi mi fá# sol ré dó / dó dó dó si3 si3 lá3
G
D
C
Chegaste / Senti na minha boca um: Te quero / Como um doce com caramelo
ré si sol / ré si sol, ré si sol, ré lá fá# / ré lá fá#, ré lá fá#, ré sol mi
D
Necessi......tava
um amor sincero
mi fá# sol mi ré, ré ré sol fá# mi ré
G
D
C
Chegaste / E ouvi da tua boca um: Te quero / Pra se apaixonar, sempre é tempo
ré si sol / ré si sol, ré si sol, ré lá fá# / ré lá fá#, ré lá fá#,
ré sol mi
D
G G7+ G9 G
Ne...cessi...ta...va
um amor since...e... ro
mi fá# sol mi ré, ré ré sol fá# mi fá# sol
G
E agora que eu conheço os caminhos / Que me levam pros seus braços
ré sol sol, fá# fá#, mi mi, ré ré, mi mi / ré ré ré, sol3 sol3, lá3 lá3, si3
Bm
Agora que o silêncio é uma carícia
/ Que a felicidade
traz
ré sol sol fá# fá# mi mi ré ré mi mi / ré ré ré, sol3 sol3 ré si3
. Am
Você e o seu sorriso iluminam minha vida
/ E meus espaços
ré, lá lá, sol sol, fá# fá#, mi mi, mi mi mi mi mi / lá3 lá3, si3 si3, dó
C
D
G
E chega me dizendo num sorriso / Não me deixe nunca mais!
sol, sol mi, sol mi, sol mi, sol mi, si lá / lá sol mi ré mi sol sol
* Pianinho 2ª parte: e agora que eu conheço: (sol, fá#, mi, fá#)2x (lá, sol, lá, si dó sol, fá#, sol)
* Pianinho refrão no final: (si, sol, ré), (lá fá# ré), (sol, mi, dó)
Júlio José - 07/02/2017
Timbre usado no PSR s970: Guitar (em Concert Guitar) + DarkFatSaw (em Choir & Pad)

