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Quem Não Presta É Eu
Gustavo Mioto

[Intro] Bm  A9  F#

[Primeira Parte]

Bm
A primeira namorada

Eu fazia de tudo e ela 
 G
Nada

Só porque eu amava

Ela me esnobava

Bm
A segunda namorada

Eu fazia de tudo e ela 
 G
Nada

Só porque eu amava ela me esnobava

[Pré-Refrão]

G                   
A terceira namorada
      Bm
A história se repetiu
     G                       
Na quarta eu tive sorte
           Bm
Até que enfim o amor sorriu
  Em               
Ela me dá valor
          Bm
E só me chama de amor
    G          
O amor chegou
                    F#
Mas só que ele atrasou

[Refrão]

Bm                   
  Achei alguém que presta



                      A9
Mas sabe o que aconteceu?
                        F#
Agora quem não presta é eu
                  Bm
Quem não presta é eu

Achei alguém que presta
                      A9
Mas sabe o que aconteceu?
                        F#
Agora quem não presta é eu
               
Quem não presta é eu

( Bm  G  F# )
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