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Menina Linda (Pretty Belinda)
The Fevers

Intro: (G D7 D7 G)

G                         D7
 Não vá embora... é cedo ainda
                            G
 pois não é hora... menina linda
                           D7
 dê um sorriso.. não diga nada
                          G
 não é preciso... menina linda
                             D7
 ficar sozinho...não vale a pena
                           G
 a vida é curta... menina linda
                             D7
 olhe pra lua... que vem surgindo
                             G
 não fique triste... menina linda

                                  D7
 por mais que eu tente eu não consigo
                            G
 tirar da mente teu rosto amigo
                          D7
 quero que saibas menina linda
                         G
 que eu te adoro menina linda

                          D7
 Não vá embora... é cedo ainda
                            G
 pois não é hora... menina linda
                           D7
 dê um sorriso.. não diga nada
                          G
 não é preciso... menina linda

                                 D7
 lá lá lá lá lá lá   lá lá lá lá lá lá
                                 G
 lá lá lá lá lá lá   lá lá lá lá lá lá
                                 D7
 lá lá lá lá lá lá   lá lá lá lá lá lá
                                 G
 lá lá lá lá lá lá   lá lá lá lá lá lá

                            D7



 quero teu beijo... menina linda
                         G
 eu te desejo... menina linda
                               D7
 eu ja fiz tudo... mas não esqueço
                              G
 sem teu carinho... sofro e padeço
                              D7
 ficar sozinho... não vale a pena
                           G
 a vida é curta... menina linda
                             D7
 olhe pra lua... que vem surgindo
                             G
 não fique triste... menina linda

                                  D7
 por mais que eu tente eu não consigo
                            G
 tirar da mente teu rosto amigo
                          D7
 quero que saibas menina linda
                          G
 que eu te adoro menina linda

                          D7
 Não vá embora... é cedo ainda
                            G
 pois não é hora... menina linda
                           D7
 dê um sorriso.. não diga nada
                          G
 não é preciso... menina linda

                                 D7
 lá lá lá lá lá lá   lá lá lá lá lá lá
                                 G
 lá lá lá lá lá lá   lá lá lá lá lá lá
                                 D7
 lá lá lá lá lá lá   lá lá lá lá lá lá
                                 G
 lá lá lá lá lá lá   lá lá lá lá lá lá


