Projota - Mulher
Tom: E
Afinação: Eb Ab Db Gb Bb
Eb

Gbm7
Capricha na maquiagem só pra me agradar
E
Menina, a sina da minha vida

(Violão afinado 1/2 tom abaixo)

Primeira Parte:
E
Ela nem ligou pro patrão
Gbm7
Deixou o véio na mão
E foi pra rua espairecer
E
Buscar uma solução
Pros problemas que ela tinha
A
Am
Deu um giro na cidade quando decidiu me ver
E
Bateu no meu portão com lágrimas no rosto
Gbm7
Quase que eu sinto o gosto
Quando lembro dela assim
E
Me abraçou apertado
Num gesto desesperado
A
Am
Saudade mútua, ela se entregou pra mim
Pré-refrão:
Dbm
E disse que não tá bem
B
Fez meu olho brilhar dizendo que tá tenso em casa
A
E que os problemas tão demais
Capaz de se jogar no mundão
Ab7
Sem noção nenhuma do que pensa ou faz
Dbm
E eu disse: Então, meu bem
B
Cê sabe que eu sempre te quis
Que bom que veio me procurar
A
Se quiser desabafar, fica à vontade
Am
Mas com toda essa saudade
Eu nem vou te deixar falar
Refrão:
E
Mulher, cê sabe o que eu vou te dizer
Gbm7
Os seus problema, a gente tem que resolver
E
E7M#
Mas deixa pra amanhã, deixa pra amanhã
A
B7
Porque hoje eu vou te fazer
E
Mulher, cê sabe o que eu vou te dizer
Gbm7
Os seus problema, a gente tem que resolver
E
E7M#
Mas deixa pra amanhã, deixa pra amanhã
A
B7
Porque hoje eu vou te fazer mulher
Segunda Parte:
E
Ela levanta antes de mim

Oferecimento Lojalele.com.br

É ver que a minha mina é linda
A
Quando a gente vai dormir
Am
E ainda é quando acordar
E
Ela é um poço de qualidade e defeito
Gbm7
E cada jeito dela é uma emoção
E
Toda mulher causa um efeito
Que esconde que seu corpo perfeito
A
É só um convite pro que ela tem no coração
Pré-refrão:
Dbm
E ela disse que não tá bem
B
Fez meu olho brilhar dizendo que tá tenso em casa
A
E que os problemas tão demais
Capaz de se jogar no mundão
Ab7
Sem noção nenhuma do que pensa ou faz
Dbm
E eu disse: Então, meu bem
B
Cê sabe que eu sempre te quis
Que bom que veio me procurar
A
Se quiser desabafar, fica à vontade
Am
Mas com toda essa saudade
Eu nem vou te deixar falar
Refrão:
E
Mulher, cê sabe o que eu vou te dizer
Gbm7
Os seus problema, a gente tem que resolver
E
E7M#
Mas deixa pra amanhã, deixa pra amanhã
A
B7
Porque hoje eu vou te fazer
E
Mulher, cê sabe o que eu vou te dizer
Gbm7
Os seus problema, a gente tem que resolver
E
E7M#
Mas deixa pra amanhã, deixa pra amanhã
A
B7
Porque hoje eu vou te fazer mulher
Terceira Parte:
E

Gbm7

E

E7M#

A

B7

E
Se eu demorar, me espera
Se eu te enrolar, me empurra
Gbm7
Se eu te entregar, aceita
Se eu recusar, me surra
E
Se eu sussurrar, escuta
E7M#

Se eu balançar, segura
A
Se eu gaguejar, me entende
B7
Se eu duvidar, me jura
E
Se eu te amar, me sente
Se eu te tocar, se assanha
Gbm7
Se eu te olhar, sorri
Se eu te perder, me ganha
E
Se eu te pedir, me dá
E7M#
Se for brigar, pra quê?
A
Se eu chorar, me anima
B7

Acordes
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Mas se eu sorri é por você
Refrão:
E
Mulher, cê sabe o que eu vou te dizer
Gbm7
Os seus problema, a gente tem que resolver
E
E7M#
Mas deixa pra amanhã, deixa pra amanhã
A
B7
Porque hoje eu vou te fazer
E
Mulher, cê sabe o que eu vou te dizer
Gbm7
Os seus problema, a gente tem que resolver
E
E7M#
Mas deixa pra amanhã, deixa pra amanhã
A
B7
Porque hoje eu vou te fazer mulher

