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Amor Provisório
Bruninho e Davi

[Intro] Eb9  F  Bb9  F

[Refrão]

           F                 Gm
Tem muita gente falando de amor
         Eb9            Bb9
E pouca gente sabendo amar
             F                Gm
Oh me valorizou, aí eu dou valor
           F                      Gm  F
Amor provisório eu vou mandar passar

( Bb9  F  Gm  Eb9 )
( Bb9  F )

[Primeira Parte]

Gm                      Eb9
4, 5 doses não é muito não
                            F
Depende do tamanho da decepção
                                        Gm
Se desse pra sentir a dor que eu tô sentindo
           
Vai ver que meu estado é crítico
 
[Pré-Refrão]

       Eb9
Então deixa eu beber que é pra anestesiar
    Bb9
Do jeito que o meu coração tá
              F
Até se tocar funk eu vou chorar
                  Eb9                      F
Tô ouvindo  Eu te amo  se alguém me chamar

[Refrão]

Gm                 Eb9         Bb9
  Tem muita gente falando de amor
         F              Gm
E pouca gente sabendo amar
             Eb9              Bb9
Oh me valorizou, aí eu dou valor
           F                      Gm



Amor provisório eu vou mandar passar 

           Eb9               Bb9
Tem muita gente falando de amor
         F              Gm
E pouca gente sabendo amar
             Eb9              Bb9
Oh me valorizou, aí eu dou valor
           F                      Gm  F
Amor provisório eu vou mandar passar 

( Bb9  F  Gm  Eb9 )
( Bb9  F )

[Primeira Parte]

Gm                      Eb9
4, 5 doses não é muito não
                            F
Depende do tamanho da decepção
                                        Gm
Se desse pra sentir a dor que eu tô sentindo
           
Vai ver que meu estado é crítico
 
[Pré-Refrão]

       Eb9
Então deixa eu beber que é pra anestesiar
    Bb9
Do jeito que o meu coração tá
              F
Até se tocar funk eu vou chorar
                  Eb9                      F
Tô ouvindo  Eu te amo  se alguém me chamar

[Refrão]

Gm                 Eb9         Bb9
  Tem muita gente falando de amor
         F              Gm
E pouca gente sabendo amar
             Eb9              Bb9
Oh me valorizou, aí eu dou valor
           F                      Gm
Amor provisório eu vou mandar passar 

           Eb9               Bb9
Tem muita gente falando de amor
         F              Gm
E pouca gente sabendo amar
             Eb9              Bb9
Oh me valorizou, aí eu dou valor



           F                      Gm
Amor provisório eu vou mandar passar


