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Obrigada Por Estragar Tudo
Marília Mendonça

[Intro] D  A

[Primeira parte]

          Bm7 
Você fez tudo que eu pedi pra não fazer
         G
E conseguiu me perder, logo pra você
        D
Sabia que não ia me escutar
             A
Que sorte a minha te ver errar

[Pré-Refrão]

         G
Você fechou os seus olhos
    A
Tampou os ouvidos
    Bm7
Se fez de mudo
                   G
E acordou em desespero
                               Gm
Naufragou com os seus próprios erros

[Refrão]

             D
Tão dizendo por aí
                        A
Que nunca se esquece um amor
                  Bm7
Vai com calma, espera aí
                             G    
Do que foi mesmo que você falou?

             D
Tão dizendo por aí
                        A
Que nunca se esquece um amor
                  Bm7
Vai com calma, espera aí
                             G   D9/F#   
Do que foi mesmo que você falou?

      Em7                   G 



Você foi a melhor coisa que eu nunca tive
     D                A
Por pouco eu não me iludo!
                 G
Obrigada por estragar tudo!

( D  A  Bm7  G )

[Primeira parte]

          Bm7 
Você fez tudo que eu pedi pra não fazer
         G
E conseguiu me perder, logo pra você
        D
Sabia que não ia me escutar
             A
Que sorte a minha te ver errar

[Pré-Refrão]

         G
Você fechou os seus olhos
    A
Tampou os ouvidos
    Bm7
Se fez de mudo
                   G
E acordou em desespero
                               Gm
Naufragou com os seus próprios erros

[Refrão]

             D
Tão dizendo por aí
                        A
Que nunca se esquece um amor
                  Bm7
Vai com calma, espera aí
                             G    
Do que foi mesmo que você falou?

             D
Tão dizendo por aí
                        A
Que nunca se esquece um amor
                  Bm7
Vai com calma, espera aí
                             G    
Do que foi mesmo que você falou?

             D



Tão dizendo por aí
                        A
Que nunca se esquece um amor
                  Bm7
Vai com calma, espera aí
                   A         G    
Do que foi mesmo que você falou?

             D
Tão dizendo por aí
                        A
Que nunca se esquece um amor
                  Bm7
Vai com calma, espera aí
                             G   D9/F#   
Do que foi mesmo que você falou?

      Em7                   G 
Você foi a melhor coisa que eu nunca tive
     D                A
Por pouco eu não me iludo!
                 G          D
Obrigada por estragar tudo!


