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Chegou minha vez (Sherry darling)
The Fevers

Tom: F#
Introdução: F# C# F# B C# F# B C# F#

                              B
Quando eu lhe pedi pra você mudar
           C#                  F#
Você nem ligou e tentou me enganar
                           B
E com meu amor na palma da mão
             C#              F#
Fez gato e sapato do meu coração
                                B
Lhe dei meu carinho, você jogou fora
        C#                F#
E agora vem me pedindo perdão
            D#m               G#m
Dizendo que tudo vai ser diferente
            C#               F#
Querendo de volta a minha paixão
            D#m                  G#m
Mas é muito tarde, pois eu, felizmente
               C#              F#
Não sou mais escravo da sua ilusão

        B         C#            F#         D#m
Hey hey hey já cansei, vou-me embora oh oh oh
        B         C#             F#   B C# F#
Hey hey hey já cansei, não quero mais

                               B
Não venha dizer que não lhe avisei
            C#                      F#
Você vai chorar tudo o que eu já chorei
                              B
Não vou perdoar, chegou minha vez
               C#                F#
Não posso esquecer tudo que você fez
                             B
Eu não sinto pena de sua tristeza
        C#                   F#
A gente colhe aquilo que plantou
         D#m                     G#m
Ao me deixar, não pensou, com certeza
         C#                  F#
Que ia pagar todo mal que causou
           D#m                  G#m
Você não merece, desculpe a franqueza



               C#               F#
O amor de quem tanto você desprezou

        B         C#            F#         D#m
Hey hey hey já cansei, vou-me embora oh oh oh
        B         C#             F#  B C# F#
Hey hey hey já cansei, não quero mais
Solo: F# C# F# B C# F# B C# F#

                              B
Quando eu lhe pedi pra você mudar
           C#                  F#
Você nem ligou e tentou me enganar

                           B
E com meu amor na palma da mão
             C#              F#
Fez gato e sapato do meu coração
                                B
Lhe dei meu carinho, você jogou fora
        C#                F#
E agora vem me pedindo perdão
            D#m              G#m
Dizendo que tudo vai ser diferente
            C#              f#
Querendo de novo a minha paixão
            D#m                  G#m
Mas é muito tarde, pois eu, felizmente
               C#              F#
Não sou mais escravo da sua ilusão

        B         C#            F#         D#m
Hey hey hey já cansei, vou-me embora oh oh oh
        B         C#             F#         D#m
Hey hey hey já cansei, não quero mais oh oh oh
        B         C#            F#         D#m
Hey hey hey já cansei, vou-me embora oh oh oh
        B         C#             F#   B C# F#
Hey hey hey já cansei, não quero mais
Solo:


