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É Ela Que Eu Amo
Gusttavo Lima

Intro: G#m F# E C#m (2x)

E|----4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4---------------------------|
B|----4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4---------------------------|
G|----------------------------5/1-----------------------|
D|----------------------------5/1-----------------------|
A|------------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------------|

E|--------4-6-7-12-10-9------4-6-7-12-10-9--------------|
B|------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------------|

E|---4--6--7--6--7-7/8--4--6---11-11~~---11/12/9~~------|
B|-----------------------------11-11~~------------------|
G|------------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------------|

B                           G#m
A gente acabou de fazer amor

E eu resolvi pensar na gente
             E                     B       F#
Como eu nunca pensei  juro que nunca pensei
B                                              G#m
Que o sentimento é mais que esse prazer que você me dá
           E                              F#
Não posso te enganar  não sinto o mesmo que você
             G#m
Não posso negar que viajo em teu corpo
                  E
Seu beijo é meu vicio  seu cheiro  seu gosto
                 B                      F#
Mas quando acaba tudo, é momentânea a dor
                    E             F#
Eu vou pros braços de outra pessoa
              G#m
É ela que eu amo não vou negar
             E
Juro não queria te machucar
                 B
Eu sei que vai doer demais seu coração



                    F#                 C#m
Mas pra dar certo é essa minha condição
              G#m
É ela que eu amo não é você
             E
Eu vivo com ela mais vou te ver
                B
Duvido que isso só aconteça com a gente
              F#            E  Eb  C#m
Você é feito droga e eu sou dependente
          G#m
Sou dependente

(F#m  E  C#m  G#m  F#m  E)

             G#m
Não posso negar que viajo em teu corpo
                  E/G#
Seu beijo é meu vicio  seu cheiro  seu gosto
                 B                     F#
Mas quando acaba tudo, é momentânea a dor
                    E     E Eb C#m
Eu vou pros braços de outra pessoa
              G#m
É ela que eu amo não vou negar
             E
Juro não queria te machucar
                 B
Eu sei que vai doer demais seu coração
                    F#                 C#m
Mas pra dar certo é essa minha condição
              G#m
É ela que eu amo não é você
             E
Eu vivo com ela mais vou te ver
                B
Duvido que isso só aconteça com a gente
              F#            E  Eb  C#m
Você é feito droga e eu sou dependente

Sobe Meio Tom:

                Am   Bm    C
É ela que eu amo não vou negar
             F
Juro não queria te machucar
                 C
Eu sei que vai doer demais seu coração
                    G                   D#m
Mas pra dar certo é essa minha condição
               Am
É ela que eu amo não é você
             F



Eu vivo com ela mais vou te ver
                C
Duvido que isso só aconteça com a gente
              G            F  E  D#m
Você é feito droga e eu sou dependente
            Am
Sou dependente

(Am   G   F)


