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Cancela O Sentimento (part. Marcos e Belutti)
Marília Mendonça

[Intro] Em  A9  C  D

E|-----------------------------------------------|
B|--5h8-8-8-8-7-5h7p5--3h5p3---------------------|
G|-----------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------|

E|--------5-7-8-7-5---5-7--------5-7-8-7-5---5-7-|
B|--5-7-8-----------8------5-7-8-----------8-----|
G|-----------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------|

    Em
Não era pra passar do beijo, mas passou
    C
Não era pra ficar no quarto, mas ficou
    D                           A9
E amanheceu, inédito o que aconteceu

   C
A gente nem se enrolava no lençol direito
    D
Mas essa noite a vibe bateu forte que deu medo
   Am7             Am7/G                                  B7
E foi estranho, depois do amor, escapar da sua boca um te amo

[Refrão]

                Em
Cancela o sentimento
                C
Nem fala que me ama, ai ai
                D                     B7
A gente acorda junto, não estraga tudo
                Em
Não traz o coração pra cama

    C      B7   Em
Cancela o sentimento
                C
Nem fala que me ama, ai ai
                D                     B7
A gente acorda junto, não estraga tudo



                Em
Não traz o coração pra cama

[Solo] Em  C

E|-----------------------------------------------|
B|--5/8-8-8-8-7-5h7-5--5/8-8-8-8-7-7-5--5-3-1-0--|
G|-----------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------|

    Em
Não era pra passar do beijo, mas passou
    C
Não era pra ficar no quarto, mas ficou
    D                           A9
E amanheceu, inédito o que aconteceu

   C
A gente nem se enrolava no lençol direito
    D
Mas essa noite a vibe bateu forte que deu medo
   Am7             Am7/G                                  B7
E foi estranho, depois do amor, escapar da sua boca um te amo

[Refrão]

                Em
Cancela o sentimento
                C
Nem fala que me ama, ai ai
                D                     B7
A gente acorda junto, não estraga tudo
                Em
Não traz o coração pra cama

    C      B7   Em
Cancela o sentimento
                C
Nem fala que me ama, ai ai
                D                     B7
A gente acorda junto, não estraga tudo
                Em
Não traz o coração pra cama

    C      B7   Em
Cancela o sentimento
                C
Nem fala que me ama, ai ai
                D                  B7
A gente acorda junto, não estraga tudo
                Em



Não traz o coração pra cama

    C      B7   Em
Cancela o sentimento
                C
Nem fala que me ama, ai ai
                D                  B7
A gente acorda junto, não estraga tudo
                Em
Não traz o coração pra cama


