
  

2º REFRÃO(no fim): Sinto em mim um abandono 
Uma falta, uma dor, 
Que acabou com tudo de mim 

mi- 

re+ 

re+ 

la+ 

sol+ 

ESTA FALTA DE TI 

I- Tu pensas que eu não choro 
Porque não me vês chorar 
Nem ouves o meu pranto até hoje 
Mas não é bem assim 
Eu não tenho mais pra dar 
Chorei tudo quando foste 

Tu pensas que eu não sofro 
Porque não me vês sofrer 
Nem ouves meu lamento nem meu grito 
Mas não é bem assim 
Não tenho é voz pra dizer 
O que sinto, o que eu sinto 

REFRÃO: Sinto em mim um vazio 
Uma falta, uma dor, 
Que acabou com tudo de mim 
E quanto mais passa o tempo 
Mais eu sinto, sinto a falta de ti 

II- Agora sabes tudo 
Talvez possas entender 
Porque não vês meu choro e sofrimento 
Não é por não te amar 
É sim por mais nada ter 
Que choro e sofro, mas por dentro 

Introdução: do#+ / fa#+ / sol#+ / do#+ / sol#+ / la#- / re#- / sol#+ / fa#+ / do#+ 

do#+ / la+(passagem para a transposição) 

do#+ 

do#+ 

do#+ / sol#+ 

do#+ 

do#+ 

do#+ 

do#+ / sol#+ 

do#+ 

do#+ 

sol#+ 

sol#+ 

sol#+ 

sol#+ 

sol#+ 
re#- 

sol#+ 

sol#+ 

fa#+ 

la#+ 

la#- 

la#- 

re#- 

re#- 

re#- / sol#+ 

re#- 

re#- 

re#- 

re#- 

fa- 

re+ 

mi- / la+ 

mi- 

mi- 

la+ 

re+ / la+ 

re+ 

re+ la+ 

si+ 

Instrumentais: re+ / mi- / la+ / re+ / la+ 

Refrão transposto: 
re+ / mi- 
la+ / 
sol+ / re+ 
si- / mi- 
la+ / re+ / la+ 
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Que acabou com tudo de mim 
E quanto mais passa o tempo 
Mais eu sinto, sinto falta de ti 

“Tony Carreira” 

mi- 

la+ re+ 

si- 

Fim: re+ / mi- / la+ / re+ / la#+ / re+ 
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