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Intro: Sol Sim Lam Dom 

 

    Sol 

á não me dizes nada 

           Sim 

Nem uma mensagem, uma chLamada 

                       Lam 

A pedir para ser verdadeiro como nunca fui 

            Dom 

E agora sei tudo aquilo que queria ter dado e 

não dei 

 

       Sol 

Eu sei, pões a culpa em mim 

          Sim                                      Lam 

Fui procurar noutro lado aquilo que não vi em 

ti 

Mas não encontrei e já percebi 

     Dom 

Como tu não há ninguém, eu sei 

 

 

            Sol                                Sim 

Que agora é tarde pra dizer que já tenho 

saudades 

                              Lam 

Pedir desculpa por não ter tentado que tu 

                     Dom 

Tu fosses pra mim, aquilo que eu não fui pra ti 

 

            
 

 

                   

                    Sol                                Sim 

Mas agora é tarde pra dizer que já tenho 

saudades 

                              Lam 

Pedir desculpa por não ter tentado que tu 

                     Dom 

Tu fosses pra mim, aquilo que eu não fui pra ti 

 

 

 (Sol Sim Lam Dom ) 

Será que é tarde pra pedir desculpa? 

Não estive lá quando te perdias, admito a 

culpa 

Porque é que tudo o que eu digo já não tem 

valor? 

Não me largues, não me deixes, não me 

esqueças, por favor 

 

 

Não é nenhum favor e eu estou farto disto 

Será que te sou indiferente ou ainda pensas 

nisto? 

Todas as coisas que gostavas que eu tivesse 

dito 

Mas tu sabes que eu não tenho jeito pra isto 

 

 



 

 

(Sol Sim Lam Dom ) 

Então fico louco por ti, sempre fui mas não 

via 

Mas agora é diferente, confia 

Que mudei como a noite pro dia 

Foi por ti, foi por nós, acredita 

 

É que não respondes, já não cedes 

Dizes que não queres saber 

Eu tento tudo por tudo, tu tentas não me ver 

Não sentes nada e eu achava que ias perceber 

Atrasa o relógio só não digas 

 

 

(Sol Sim Lam Dom ) 

Que agora é tarde pra dizer que já tenho 

saudades 

Pedir desculpa por não ter tentado que tu 

Tu fosses pra mim, aquilo que eu não fui pra ti 

 

Mas agora é tarde pra dizer que já tenho 

saudades 

Pedir desculpa por não ter tentado que tu 

Tu fosses pra mim aquilo que eu não fui pra ti 

 

 

 

(Sol Sim Lam Dom ) 

Tenho saudades tuas e eu não durmo 

Eu não penso e penso em ti miúda 

Como é que eu fui capaz 

De não ir atrás e lutar pelo que é nosso 

 

 

Já nem dá para um café ou pra falar mais 

Chego sempre na hora em que tu sais, sais 

Se quiseres eu sou mais querido, sou capaz, az 

Mas já não queres mais conversas tanto faz, 

faz 

 

(Sol Sim Lam Dom ) 

E eu não sei se eu posso mas quero 

Se deixares eu sou outro, prometo 

Se for tarde então desespero 

 

Então não digas que agora é tarde porque 

ainda é cedo 

E há sentimentos que eu guardei a medo 

Eu estava cego, este é o momento 

Em que digo que te adoro, é verdade 

 

(Sol Sim Lam Dom ) 

Mas agora é tarde pra dizer que já tenho 

saudades 

Pedir desculpa por não ter tentado que tu 

Tu fosses pra mim, aquilo que eu não fui pra ti 

 

Mas agora é tarde pra dizer que já tenho 

saudades 

Pedir desculpa por não ter tentado que tu 

Tu fosses pra mim aquilo que eu não fui pra ti 

 

Mas agora é tarde pra dizer que já tenho 

saudades 

Pedir desculpa por não ter tentado que tu 

Tu fosses pra mim, aquilo que eu não fui pra ti 


