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Como Faz Com Ela
Marília Mendonça

[Intro]

E|---------------------------10--11---------|
B|-8-10-11-10-8--6--8-10-8~--11--11---------|
G|------------------------------------------|
D|------------------------------------------|
A|------------------------------------------|
E|------------------------------------------|

( Cm7  A#/D  D# )

[Primeira parte]

     Cm7
E|------------------------------------------|
B|-3h4----4-4----4--x-x---------------------|
G|-3---3--3-3-3--3--x-x---------------------|
D|-3h5-5--5-5-5--5--x-x---------------------|
A|-3---3------3--3--x-x---------------------|
E|------------------------------------------|

 Gm
Vai se preparando 

Que eu não vou ter paciência
   F
Se acha que eu não sei 

O que aprontou na minha ausência
     Cm7
Não vou deixar barato

Não vou fingir que não vi

Eu já fiquei sabendo

De outras bocas por ai

[Segunda Parte]

    Gm
Do copo de cerveja
                 F
Com delicadeza ofereceu pra aquela moça
               Cm7
Sentar na sua mesa



Não venha me dizer 

Que foi só por educação
Gm
   Eu sei que ta querendo
                F
Me levar na conversa
                                
Mas se você soubesse
                 Cm7    Cm7/G   Cm7
O que realmente me   inte______ressa

[Refrão]

     F
É saber se você faz amor comigo 
             Gm
Como faz com ela
                              F
Se quando beija morde a boca dela

Fala besteira no ouvido
 Cm7
Como faz comigo

Tudo o que eu preciso

É saber se você faz amor comigo 
             Gm
Como faz com ela
                              F
Se quando beija morde a boca dela

Fala besteira no ouvido
 Cm7
Como faz comigo

Tudo o que eu preciso
                                            
É saber se você faz amor comigo 
             Gm
Como faz com ela
        F
Ôh, ôh, ôh
                  Cm7
Se é melhor com ela

[Segunda Parte]

    Gm
Do copo de cerveja
                 F
Com delicadeza ofereceu pra aquela moça



               Cm7
Sentar na sua mesa

Não venha me dizer 

Que foi só por educação
Gm
   Eu sei que ta querendo
                F
Me levar na conversa
                                
Mas se você soubesse
                 Cm7    Cm7/G   Cm7
O que realmente me   inte______ressa

[Refrão]

     F
É saber se você faz amor comigo 
             Gm
Como faz com ela
                              F
Se quando beija morde a boca dela

Fala besteira no ouvido
 Cm7
Como faz comigo

Tudo o que eu preciso

É saber se você faz amor comigo 
             Gm
Como faz com ela
                              F
Se quando beija morde a boca dela

Fala besteira no ouvido
 Cm7
Como faz comigo

Tudo o que eu preciso
                                            
É saber se você faz amor comigo 
             Gm
Como faz com ela
        F
Ôh, ôh, ôh
                  Cm7
Se é melhor com ela
     F
É saber se você faz amor comigo 
             Gm
Como faz com ela



                              F
Se quando beija morde a boca dela

Fala besteira no ouvido
 Cm7
Como faz comigo

Tudo o que eu preciso
                                             
É saber se você faz amor comigo 
             Gm
Como faz com ela
                              F
Se quando beija morde a boca dela

Fala besteira no ouvido
 Cm7
Como faz comigo

Tudo o que eu preciso
                                             
É saber se você faz amor comigo 
             Gm
Como faz com ela


