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A Culpa É Dele (part. Maiara e Maraisa)
Marília Mendonça
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Em
Ei, amiga, senta aqui
                 G
Que cara é essa aí?
Será que alguém morreu?
             Am
O que aconteceu?
O que quer me dizer?
                  C
Por que cê tá chorando?
Eu não tô entendendo
         D     Em
Cê tá me assustando
Lembro da noite, sim
          D/F#  G
Que a gente  saiu
Cê disse que ia ali
               Am
Logo depois sumiu
Aonde você tava?
                        C
Como assim, vou ficar brava?
Que história é essa que aconteceu?



Em
  O cara que eu tava
                      G
Deu em cima de você, foi?
E aí você ficou com ele
             A
Mas foi uma vez, ok
Do que cê tá com medo?
                  C
De estragar a amizade?
Nem fica preocupada
                      Am      C
A gente resolve mais tarde

                G
Se quem tava comigo era ele
A culpa é dele
                 D
Quem fez essa bagunça
Na nossa amizade é ele
                   Am
Eu não vou deixar de ser sua amiga
                         Cm
Por causa de um qualquer
Que não respeita uma mulher
                G
Se quem tava comigo era ele
A culpa é dele
                 D
Quem fez essa bagunça
Na nossa amizade é ele
                   Am
Eu não vou deixar de ser sua amiga
                         Cm
Por causa de um qualquer
Que não respeita uma mulher

( G  D  Am  Cm )

Em
  O cara que eu tava
                      G
Deu em cima de você, foi?
E aí você ficou com ele
                A
Mas foi só uma vez
Do que cê tá com medo?
                  C
De estragar a amizade?
Nem fica preocupada
                      Am     C
A gente resolve mais tarde



                G
Se quem tava comigo era ele
A culpa é dele
                 D
Quem fez essa bagunça
Na nossa amizade é ele
                   Am
Eu não vou deixar de ser sua amiga
                        Cm
Por causa de um qualquer
Que não respeita uma mulher
                G
Se quem tava comigo era ele
A culpa é dele
                 D
Quem fez essa bagunça
Na nossa amizade é ele
                   Am
Eu não vou deixar de ser sua amiga
                         Cm
Por causa de um qualquer
Que não respeita uma mulher

( G  D )

                   Am
Eu não vou deixar de ser sua amiga
                         Cm
Por causa de um qualquer

Que não respeita uma mulher

[Final] G


