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Amor Proibido
Desejo de Menina

Gm                                Eb
Eu tenho uma vontade louca de te amar
                               Bb
Será que algum dia vai me perceber
                                 F
No trabalho não consigo me concentrar
                                   Gm
Pois na mesa do lado se encontra você

                                         Eb
Por mais que eu tente eu não paro de desejar
                                   Bb
Eu ja tentei mas não consigo me conter
                                  F
Eu sinto o seu perfume solto pelo ar
                                Eb  F
Aumenta o meu desejo de beijar você

Gm
Por favor, me entenda

Bb                               F
Estou deixando esse recado pra você
                                  Eb
Mas o que menos quero é te comprometer
                                       F
Só quero te informar que eu de você preciso
Bb                               F
Se você me quiser vamos nos encontrar
                                   Eb
Depois que o nosso expediente terminar
               F                  Bb
A gente vai provar desse amor proibido

Cm                               G#
Eu tenho uma vontade louca de te amar
                               Eb
Será que algum dia vai me perceber
                                 Bb
No trabalho não consigo me concentrar
                                  Cm
Pois na mesa do lado se encontra você

                                         G#
Por mais que eu tente eu não paro de desejar
                                   Eb
Eu ja tentei mas não consigo me conter



                                  Bb
Eu sinto o seu perfume solto pelo ar
                               G#  Bb
Aumenta o meu desejo de beijar você

Cm
Por favor, me entenda

Eb                               Bb
Estou deixando esse recado pra você
                                   G#
Mas o que menos quero é te comprometer
                                       Bb
Só quero te informar que eu de você preciso
Eb                                Bb
Se você me quiser vamos nos encontrar
                                   G#
Depois que o nosso expediente terminar
               Bb                  Eb
A gente vai provar desse amor proibido

Eb                               Bb
Estou deixando esse recado pra você
                                   G#
Mas o que menos quero é te comprometer
                                       Bb
Só quero te informar que eu de você preciso
Eb                                Bb
Se você me quiser vamos nos encontrar
                                   G#
Depois que o nosso expediente terminar
               Bb                  Eb
A gente vai provar desse amor proibido

               G#                 Eb
A gente vai provar desse amor proibido


