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Flor de Lis (part. Bernard)
Delacruz

[Intro] Gm  Am7  Gm  Am7

   Gm
E|-------3---3--3-------3-------------------|
B|-----3-----3--------3---------------------|
G|---3-------3------3-----------------------|
D|------------------------------------------|
A|---------x--------------------------------|
E|-3-------x------3-------------------------|

   Am7
E|-------5---5--5-------5-------------------|
B|-----5-----5--------5---------------------|
G|---5-------5------5-----------------------|
D|------------------------------------------|
A|---------x--------------------------------|
E|-5-------x------5-------------------------|

[Primeira Parte]

        Gm
Mas eu sei que o destino te assombra
E é por isso que eu ando na sombra
           Am7
Sei que a vida não é assim tão longa
E aquele amor que eu sentia
                   Gm
Não trás tanta onda, mas
                  Am7
Deixei tudo pra trás
    Gm
Eu sei que meu jogo é bruto
Eu sei que por você também já não mudo
        Am7
Sei que eu não paro e te escuto
Mas basta você me olhar pro mundo ficar mudo
    Gm
Na melodia eu não te acho
Mas vou tentar achar um jeito mais fácil
             Am7
Talvez seja pena meio tão abaixo
Pra ver se de alguma forma na tua vida eu me encaixo

Gm       Am7
   Meu amor
                            Gm 
Teu medo é meu maior motivador   



É o meu maior
Am7
   Motivador

[Segunda Parte]

  Gm
Saímos do fundo do poço sim
Você buscou o melhor pra você e pra mim
Am7
   E se essa noite terminar assim
Nossa história não é merecedora de fim
Gm
  Fim?
               Am7
Não merece um fim

[Refrão]

          Gm
E eu não sei quem é que te diz
O que no meu passado eu fiz
                Am7
Sei que ao seu lado eu sou mais feliz
Ter você comigo foi o que eu quis
        Gm
Da questão nós achamos  x 
Eu sei que você não  tava  infeliz
             Am7
Você é o sensei eu aprendiz
                              Gm
Tipo Djavan, você é a minha flor de lis
                 Am7
Você é a minha flor de lis! 
                 Gm
Você é a minha flor de lis!
                 Am7
Você é a minha flor de lis!

[Terceira Parte]

               Gm
E quando  cê  pensa que nada compensa
Te deram a sentença ela vem e soluciona
             Am7
Aumenta o volume pensei em perfume
No que se resume o seu próprio aroma
            Gm
(É um sentimento natural que ela causa)
                  Am7
O que não era se torna
Logo se transforma tomando uma forma
Que pede por pausa



        Gm
E... olhando o atrito chega a ser bonito
Porque ela escolheu a um mc
 Am7
Corre o perigo tá sempre comigo
Só pelo motivo de eu vê-la sorrir
    Gm
É uma canção de amor de quem nunca soube amar
           Am7
Tudo tem sua primeira vez e ela me deixou tentar
     Gm
Confiança não é eterna e não vou desperdiçar
         Am7
Não interessa onde eu esteja
Contigo é o meu lugar
                Gm
Não se liga em din por mim
Quem só se interessa não ama
                Am7
Eu tive minha chance propus nosso lance
Era puro romance não viver na grana
          Gm
E eu não corro por ela e
Também não é ela que corre
           Am7
Vira crueldade toda essa distância
Mas logo a saudade chega e nos socorre
       Gm
E na real, não é por isso que fiz dela minha dama
                            Am7
É que eu aprendi que quem ama nunca só gosta
E quem só gosta nunca ama
        Gm
Sem drama, matura, não se perde em caso fútil
       Am7
Vivendo   todos os dias como se fosse o último

[Refrão]

          Gm
E eu não sei quem é que te diz

O que no meu passado eu fiz
                Am7
Sei que ao seu lado eu sou mais feliz
Ter você comigo foi o que eu quis
        Gm
Da questão nós achamos  x 
Eu sei que você não  tava  infeliz
             Am7
Você é o sensei eu aprendiz
                              Gm
Tipo Djavan, você é a minha flor de lis



                 Am7
Você é a minha flor de lis! 
                 Gm
Você é a minha flor de lis!
                 Am7
Você é a minha flor de lis!


