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Um Em Um Milhão
Simone e Simaria

[Intro] B  G#m

[Primeira Parte]

G#m     B9                        F#
    Alô,   respira fundo que a notícia não é boa

[Riff 1]

E|-----7-64--------------------------------|
B|------------------------------------------|
G|-4/6-8-64--------------------------------|
D|------------------------------------------|
A|------------------------------------------|
E|------------------------------------------|

G#m     B9                     F#
    Alô,   infelizmente ela envolve outra pessoa

[Riff 2]

E|------------------------------------------|
B|------------------------------------------|
G|-6/86-43--------------------------------|
D|-----------4/6----------------------------|
A|------------------------------------------|
E|------------------------------------------|

[Pré-Refrão]

G#m
    Sei que vai me julgar
B9
   Não é papel de homem
C#m                                    B/D#  E
Acabar com a vida de alguém assim por tele__fone

[Refrão]

     G#m                           E
Uô, uô, desculpa se eu tô sendo idiota
                         C#m
Pior seria bater na sua porta
                       B/D#  E
Correr o risco de não te  dizer
                  F#             G#m
Que o melhor pra mim hoje não é você



                               E
E eu só sou mais uma em um milhão
                        C#m
Sendo covarde numa ligação
                        B/D#   E
Mas te garanto, não foi erro seu
                    F#
A culpa foi de um amor
                    G#m
Que entre nós não aconteceu

[Solo] E  C#m  B/D#  E  F#

[Pré-Refrão]

G#m                       F#/A#
    Sei que vai me julgar
B9
   Não é papel de homem
C#m                                    B/D#  E
Acabar com a vida de alguém assim por tele__fone

[Refrão]

     G#m                           E
Uô, uô, desculpa se eu tô sendo idiota
                         C#m
Pior seria bater na sua porta
                       B/D#  E
Correr o risco de não te  dizer
                  F#             G#m
Que o melhor pra mim hoje não é você
                               E
E eu só sou mais uma em um milhão
                        C#m
Sendo covarde numa ligação
                        B/D#   E
Mas te garanto, não foi erro seu
                    F#
A culpa foi de um amor
                    G#m  F#/A#
Que entre nós não aconteceu

            B9     C#m  B/D#  E
Desculpa se eu tô sendo idi___ota
                         C#m
Pior seria bater na sua porta
                       B/D#  E
Correr o risco de não te  dizer
                  F#             G#m
Que o melhor pra mim hoje não é você
                               E
E eu só sou mais uma em um milhão



                        C#m
Sendo covarde numa ligação
                        B/D#  E
Mas te garanto, não foi erro seu
                    F#
A culpa foi de um amor
                    G#m
Que entre nós não aconteceu
  
Alô


