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[Intro]

[Primera Parte]

 C9

Mapeei a dedo tuas sardas

 D4

Contornei sem jeito tuas linhas

 Em7

Que te entregam e desvendam 

      Bm

O melhor em ti

 C9

Me perdi no céu das suas pintas

 D4

Me encontrei no céu da tua boca

 Em7

Tu é labirinto, rua sem saída

 A7

Me rendi a tua alma nua, vem cá

[Primera Parte]
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Parte 2

Parte 3

Parte 4

[Pré-CORO]

C9                  G

   Congela o teu olhar no meu

                D4/F#

Esconde que já percebeu

               Em         D9(11)

Que todo meu amor é teu amor

           C9

Então vem cá

                  G

Que nós, até Caio escreveu

                D4

Parece que nos conheceu

Em mel e girassóis te peço, só te peço

[Pré-CORO]

Parte 1

Parte 2

[CORO]

C9      D4

   Fica

Em7           D4                G/B

    Fica, me queira e queira ficar

C9      D4

   Fica

Em           Am

   Fica, me queira, queira

[Primera Parte]
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 C9

Mapeei a dedo tuas sardas

 D4

Viajei nas suas entrelinhas

 Em

Que te entregam e desvendam

      Bm

O melhor em ti

 C9

Me perdi no céu da sua boca

 D4

Me reencontrei nas suas curvas

   Em

Você é labirinto, rua sem saída

 A7

Me rendi a tua alma nua, vem cá

[Pré-CORO]

C9                  G

   Congela o teu olhar no meu

                D4/F#

Esconde que já percebeu

               Em         D9(11)

Que todo meu amor é teu amor

           C9

Então vem cá

                  G

Que nós, até Caio escreveu

                D4

Parece que nos conheceu

Em mel e girassóis te peço, só te peço

www.letrasyacordesweb.com

https://letrasyacordesweb.com/


[CORO]

C9      D4

   Fica

Em7           Am                G/B

    Fica, me queira e queira ficar

C9      D4

   Fica

 Em7

Faz o que quiser de mim

          Am

Contanto que não falte tempo

  G/B    C9

Pra me amar

     D4

Fica

Em7           D4                G/B

    Fica, me queira e queira ficar

C9      D4

   Fica

 Em7

Faz o que quiser de mim

          Am

Contanto que não falte tempo

  G/B    C9

Pra me amar

D4          Em7

Ai ai ai ai ai

             D4

Oh oh oh oh,    oh oh oh oh

C9
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Ai ai ai ai ai

D4          Em7

Ai ai ai ai ai

             A7              G/B

Oh oh oh oh,    oh oh oh oh

[Base Solo Final]

C9  D4  Em7  A7

[Solo Final]
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