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Furando o Sinal (part. Luiza e Maurílio)
Marília Mendonça

[Intro] G  A  Bm

E|------------------------------------------|
B|------------------------------------------|
G|-----6/7-7-7-7-7-7-7-6-4-2-----2----------|
D|---------------------------2/4---4--------|
A|------------------------------------------|
E|-10--------------------------------------|

E|------------------------------------------|
B|------------------------------------------|
G|------------------------------------------|
D|-7/97p4-2p0------------------------------|
A|-------------2p0-2-----------------------|
E|------------------------------------------|

[Primeira Parte]

      G                           A
Qualquer clarão que eu vejo da janela do meu quarto
 Bm                                  Bm/A
Penso que é você estacionando o carro
    G                       A
Ou pode ser só o vizinho aqui da frente
              Bm                                Bm/A
Mais minha garagem tá torcendo pra ser diferente

[Pré-Refrão]

G                                    A
  Vai que nessa história de ficar sozinho cê não aguentou
Bm
  Vai que cê resolveu descontar a saudade no acelerador
G             A
  Quando lembrou

[Refrão]

G                        A9
  Que na sua cama cê dormia bem
           F#m7              Bm  A
Só que na minha você nem dormia
        G
Veio furando o sinal
     A9
Buzinando pro povo
            F#m7



É que a saudade dói no peito
            Bm    A
Mais que a multa dói no bolso

G                        A9
  Que na sua cama cê dormia bem
           F#m7              Bm  A
Só que na minha você nem dormia
        G
Veio furando o sinal
     A9
Buzinando pro povo
            F#m7
É que a saudade dói no peito
            Bm    A
Mais que a multa dói no bolso
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[Final] G  A9  Bm


