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[D6] Foi por ela que amanhã me vou em[B7]bora
ontem [E−7]mesmo hoje e [A7]sempre ainda a[D6]gora
sempre o [D6]mesmo em frente ao mar também me [Ddim/F]cansa
diz Ma[E−7]drid, Paris, Bru[A7]xelas quem me al[D6]cança
em Lis[G−(add9)(no root)]boa fica o Tejo a ver na[A7 n2]vios
[G−(add9)(no root)] dos rossios de guitarras à ja[A7 n2]nela
[A7/G]ah, foi por e[E−7]la que eu já [A7]danço a valsa em [D6]pontas
que eu pa[E−7]ssei das minhas [A7]contas foi por [D6]ela [E−7 A7 D6 E−7 A7]
[D6] Foi por ela que me enfeito de aga[B7]salhos
em [E−7]vez daquela manga [A7]curta colori[D6]da
se vais [D6]sair minha nação nos cabe[Ddim/F]çalhos
ainda a [E−7]tiritar de [A7]frio acome[D6]tida
mas o ca[G−(add9)(no root)]lor que era dantes também [A7 n2]farta
[G−(add9)(no root)] e esvai−se o tropical sentido na la[A7 n2]pela
[A7/G]ah, foi por e[E−7]la que eu [A7]vesti fato e gra[D6]vata
que o sol [E−7]até nem me faz [A7]falta foi por [D6]ela
[C#maj7 F#− E−7 A7 D6] x2
[D6 E−7 A7] x2
[D6] Foi por ela que eu passo por coisas [B7]graves
e pa[E−7]ssei passando as [A7]passas dos Al[D6]garves
com tanto [D6]santo milagreiro todo o [Ddim/F]ano
foi por mi[E−7]lagre que eu a[A7]té nasci profa[D6]no
e venho [G−(add9)(no root)]assim como um tritão subindo os [A7 n2]rios
[G−(add9)(no root)] que dão forma como um Deus ao ros[A7 n2]to dela
[A7/G]ah, foi por [E−7]ela que eu dei[A7]xei de [D6]ser quem era
sem [E−7]saber o que me es[A7]pera foi por [D6]ela [E−7 A7]
[D6 E−7 A7]
[D6] Foi por ela que amanhã me vou em[B7]bora
ontem [E−7]mesmo hoje e [A7]sempre ainda a[D6]gora
sempre o [D6]mesmo em frente ao mar também me [Ddim/F]cansa
diz Ma[E−7]drid, Paris, Bru[A7]xelas quem me al[D6]cança
em Lis[G−(add9)(no root)]boa fica o Tejo a ver na[A7 n2]vios
[G−(add9)(no root)] dos rossios de guitarras à ja[A7 n2]nela
[A7/G]ah, foi por [E−7]ela que eu já [A7]danço a valsa em [D6]pontas
que eu [E−7]passei das minhas [A7]contas... [D6]foi por ela
[E−7 A7]Ah, [D6]foi por ela
[E−7 A7] Foi por [D6]ela [E−7 A7]...
[D6]
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D6
E−7
A7
B7
Ddim/F
G−(add9)(no root)
A7 n2
A7/G
C#maj7

XX0202
0x2030
X02020
x24242
xx3131
6x87−10−x
x0768x
3xx223
9−x−10−10−9−9
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