
Acordesweb.com

Casa da Mãe Joana (part. Henrique e Juliano)
Marília Mendonça

[Intro] F#  Am

[Solo]

                F#               Am
E|--------------2-----------------------------|
B|----5-4-2-----2------5-4-2-----1------------|
G|--4-------4---3----4-------4---2------------|
D|--------------4----------------2------------|
A|--------------------------------------------|
E|--------------------------------------------|

[Primeira Parte]

       C#m 
Te deixei à vontade demais                            
Ficou aberta a nossa relação 
         E
E quando eu vi
                     F#m
Escorregou entre os meus dedos
                     A9       Am
Tava provando de outros beijos

[Pré-Refrão]

             C#m
E pra minha surpresa
                 F#m
Você pulou de tirolesa
                               A9
Na cama de quem só quer brincadeira
                               B9
E agora vem falar que foi fraqueza

[Refrão]

         E
Meu coração 
Não é casa da mãe Joana
            B9
Pra você bagunçar 
Igual cê faz na minha cama
                 F# 
Respeita quem te ama
                 Am
Cê acha que me ilude



         E
Meu coração 
Não é casa da mãe Joana
            B9
Pra você bagunçar 
Igual cê faz na minha cama
                 F# 
Respeita quem te ama
                 Am
Cê acha que me ilude
                  E
Ou vaza, ou me assume

( E  F#  Am )

[Pré-Refrão]

             Am
E pra minha surpresa
               Dm
Você pulou de tirolesa
                          F
Na cama de quem só quer brincadeira
                               G
E agora vem falar que foi fraqueza

[Refrão]

         C
Meu coração
Não é casa da mãe Joana
            G
Pra você bagunçar 
Igual cê faz na minha cama
                 D
Respeita quem te ama
                 Fm
Cê acha que me ilude
         C
Meu coração
Não é casa da mãe Joana
            G
Pra você bagunçar
Igual cê faz na minha cama
                 D
Respeita quem te ama
                 Fm
Cê acha que me ilude
                  C   A9
Ou vaza, ou me assume

         D
Meu coração



Não é casa da mãe Joana
            A9
Pra você bagunçar
Igual cê faz na minha cama
                 E 
Respeita quem te ama
                 Gm
Cê acha que me ilude

         D
Meu coração 
Não é casa da mãe Joana
             A9
Pra você bagunçar
Igual cê faz na minha cama
                 E 
Respeita quem te ama
                 Gm
Cê acha que me ilude
                  D
Ou vaza, ou me assume


