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Deixa De Marra
Desejo de Menina

Em   G          Bm
Oi, como você está? 
                   A       Em            G
Vejo que ainda usa o colar que eu te dei
        Bm               A
Mas será, que você ainda pensa em mim

Em     G         Bm                    A
Verdade, vim aqui na esperança de encontrar você
Em       G          Bm                   A
O destino quis assim, eu e você frente a frente

           Em
Então me entenda baby
G                 Bm                 A
Tudo conspira e está a favor de nós
                 Em
Sendo sincero te amo baby
G                      Bm                 A
Vejo em seus olhos que ainda pensa em nós

                Em
Deixa de marra e, vem aqui
G       Bm             A
Vem aqui, vem me amar
                Em
Deixa de marra e, vem aqui
G       Bm            A
Vem aqui, vem me amar

Em   G          Bm
Oi, como você está? 
                   A       Em            G
Vejo que ainda usa o colar que eu te dei
        Bm               A
Mas será, que você ainda pensa em mim

Em     G         Bm                    A
Verdade, vim aqui na esperança de encontrar você
Em       G          Bm                   A
O destino quis assim, eu e você frente a frente

           Em
Então me entenda baby
G                 Bm                 A
Tudo conspira e está a favor de nós
                 Em



Sendo sincero te amo baby
G                      Bm                 A
Vejo em seus olhos que ainda pensa em nós

                   Em
Deixa de marra e entenda baby
G                 Bm                 A
Tudo conspira e está a favor de nós
                 Em
Sendo sincero te amo baby
G                      Bm                 A
Vejo em seus olhos que ainda pensa em nós

                Em
Deixa de marra e, vem aqui
G       Bm             A
Vem aqui, vem me amar
                Em
Deixa de marra e, vem aqui
G       Bm            A
Vem aqui, vem me amar

    Em           G             Bm
Verdade, vim aqui na esperança de encontrar você
  a               Em             G
Então valeu, o destino quis assim eu e você 
         Bm               A
Frente a frente porque eu sou seu

    Em           G             Bm
Verdade, vim aqui na esperança de encontrar você
  a               Em             G
Então valeu, o destino quis assim eu e você 
         Bm               A
Frente a frente, então

     Em
Me entenda baby
G                 Bm                 A
Tudo conspira e está a favor de nós
                 Em
Sendo sincero te amo baby
G                      Bm                 A
Vejo em seus olhos que ainda pensa em nós

                   Em
Deixa de marra e entenda baby
G                 Bm                 A
Tudo conspira e está a favor de nós
                 Em
Sendo sincero te amo baby
G                      Bm                 A



Vejo em seus olhos que ainda pensa em nós

              Em
Deixa de marra e, vem aqui
G           Bm       A
Oh baby, oh baby vem me amar
Em       G         Bm
Vem aqui, vem aqui
A
Vem me amar


