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[Intro] Em7

E|------------------------------------------|
B|------------------------------------------|
G|------------------------------------------|
D|-0h2-2h4--5p4-2p0--5p4-2p0--2p0-----------|
A|---------------------------------2~-------|
E|------------------------------------------|

[Primeira Parte]

   Bm  
Será que eu tô vendo coisa
    G
Eu sei eu já bebi demais
     Em7
Mas ainda tô no meu normal
            G
Chegou um amigo dele ali
          A
E eu nem sei pra onde eu vou fugir
          Bm 
Tá me mandando sinal
                G
Tentando uma aproximação
                  Em
Se é pra falar do ex eu dispenso
          G
Mas pelo jeito que ele tá me olhando
                  A
Ele que tá me querendo

[Refrão]

   D
Se ele que é amigo

Tomou uma esqueceu
    A9
Imagina eu
                                     Em7
Que tô bebendo o dia inteiro aqui jogado
                                     G    A    
Mandou sorriso e acertou meu ponto fraco

   D
Se ele que é amigo



Tomou uma esqueceu
    A9
Imagina eu

Tava um sofrendo

Um querendo
           Em7
Os dois alcoolizado
         G                                   
Eu tô pegando seu amigo emprestado

[Solo] D  A9  Em7  G  A

E|-3-2h3-2h3-2---5p2------------------------|
B|-------------------5/7-5~-----------------|
G|-4-2h4-2h4-2------------------------------|
D|------------------------------------------|
A|------------------------------------------|
E|------------------------------------------|

E|------------------------------------------|
B|------------------------------------------|
G|-------------------------2/4--------------|
D|-0h2-2h4-5p4-2p0-5p4-2p0------------------|
A|-----------------------------5/7-5-4p0-2--|
E|------------------------------------------|

[Primeira Parte]

          Bm 
Tá me mandando sinal
                G
Tentando uma aproximação
                  Em
Se é pra falar do ex eu dispenso
          G
Mas pelo jeito que ele tá me olhando
                  A
Ele que tá me querendo

[Refrão]

   D
Se ele que é amigo

Tomou uma esqueceu
    A9
Imagina eu
                                     Em7
Que tô bebendo o dia inteiro aqui jogado
                                     G    A    
Mandou sorriso e acertou meu ponto fraco



   D
Se ele que é amigo

Tomou uma esqueceu
    A9
Imagina eu

Tava um sofrendo

Um querendo
           Em7
Os dois alcoolizado
         G                                   
Eu tô pegando seu amigo 

   D
Se ele que é amigo

Tomou uma esqueceu
    A9
Imagina eu
                                     Em7
Que tô bebendo o dia inteiro aqui jogado
                                     G    A    
Mandou sorriso e acertou meu ponto fraco

   D
Se ele que é amigo

Tomou uma esqueceu
    A9
Imagina eu

Tava um sofrendo

Um querendo
           Em7
Os dois alcoolizado
         G                         D                    
Eu tô pegando seu amigo emprestado


