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Garoto Perfeito
Catch Side

 B                          G#m
Liguei pra uma amiga perguntando por você
    E                     F#
eu mal te conheci e já gostava de você
 B                          G#m
consegui seu telefone mas ninguém me atendeu
    E                     F#
arrumei seu icq mas você não me respondeu

 B                          G#m
 depois daquele dia algo aconteceu
    E                     F#
Não sei se estava cego ou se você cresceu
 B                          G#m
Já me disseram que você se amarra num sarado
     E                     F#
De corpo bem atletico de um cara bem malhado

E   F#          B          G#m
 e eu que não sou um cara perfeito pra você
E   F#        B          G#m        E
Queria so um dia e uma noite com você
     F#
Com você

              B            
e eu abro os olhos e vejo você
        G#m                  
Sinto arrepios pensando em você
        E             
O que fazer da minha vida
      F#
Sem você?
              B            
e eu abro os olhos e vejo você
        G#m                  
Sinto arrepios pensando em você
        E             
O que fazer da minha vida
      F#
Sem você?

       B
 Se eu fosse mais esperto
        G#m
eu ja teria te falado
    E                           F#           



Pra eu ficar contigo ser o seu novo namorado
B                           G#m
Ser um cara forte como eu quero um dia ser
   E                     F#
Sera que só assim você vai me perceber

(G#m,E,B,F#)2X
 B (abafado)
             
               B            
e eu abro os olhos e vejo você
        G#m                  
Sinto arrepios pensando em você
        E             
O que fazer da minha vida
      F#
Sem você?
              B            
e eu abro os olhos e vejo você
        G#m                  
Sinto arrepios pensando em você
        E             
O que fazer da minha vida
      F#
Sem você?

        G#m             E
O que fazer da minha vida
      F#      B
Sem você?

________________________________________________________________________________
____________________
ps: eles normalmente tocam em F#, entao altera o tom e muda pra F#, eu tirei a 
música em G para ficar mais fácil para as pessoas tocarem (:


