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Sul Acústico #1 (part. Pietra Keiber e Nicolas Walter)
Lucas Laypold

[Intro] F#  D#m  A#m  G# 

F#            D#m 
  Sul acústico,   Menfis Estúdio
A#m                                  G#
Lucas Laypold, Pietra Keiber, Nicolas Walter
Do sul, pro mundo!

F#                   D#m  
Lembra de pra sempre me amar
             A#m
Lembra de quando chegar 
        G#  
E me dizer que você foi mas volta
F#                     D#m     
Lembra, antes de o mundo acabar
           A#m
Você ainda me beijar
      G# 
Pra parecer que nada acabou

        F#                     D#m                     A#m
E a vida é assim, então vem comigo ver a noite e depois 
                           G#
Quando a gente viajar  cê  vai lembrar e me dizer que foi 
F#                             D#m
Em todo entardecer eu quero estar
                        A#m
Com ela de frente pro mar
                         G#
Pra ver que isso não acabou
Só começou

E eles dizem que
F#
  Minha linda quando a gente for voltar
D#m
  Meu coração ainda vai ser o teu lar
A#m
 E ela gosta quando do nada eu vou
G#
 Pra casa dela com uma flor

F#                                  D#m
 Vem cá, vem ficar comigo pra quando amanhecer eu falar pra você  não volta 
A#m                                   G#
 Fica mais um pouco, enrola e desenrola, acha e perde a hora



      F#
E ela me olhou e eu também olhei
 D#m
Você veio, eu parei
 A#m                                       G#
Tentei entender o que aconteceu, mas eu não sei
 
           F#                  D#m
E eu imaginei tudo que eu queria
         A#m                        G#
E ela falou que me ama, mas não sabia
                              F#
Que tava com uns problema em casa
                  D#m
Não podia me assumir
                        A#m
E eu sem saber o que fazer 
                G#
Só continuei aqui

                   F#
E hoje a gente tá junto
                D#m
Tamo junto para sempre
                  A#m
E meu coração não mente 
                                 G#
Que a minha mente só pensa em você 
              
            F#               D#m
E a gente plantou o nosso amor 
             A#m
E Iemanjá regou
Pra gente nunca mais separar
         G#  
E não parar de se amar

            F#               D#m
E a gente plantou o nosso amor 
             A#m
E Iemanjá regou
Pra gente nunca mais separar
         G#  
E não parar de se amar

F#
 Eu te vi e nunca esqueço 
D#m
 Te fiz rir e teu sorriso foi nosso começo
A#m
 Amo quando diz que eu te enlouqueço 
                G#
E que a melhor parte do teu dia é quando eu te beijo



          F#
O nosso amor foi tão súbito
           D#m 
E se a gente complicar tudo      
          A#m                                   G#
É só lembrar de três palavras que eu disse no começo desse acústico 

F#
 Mas para o som 
                           D#m
Que eu quero te mostrar o mundo 
Fica mais um pouco  
                   A#m
Fica só mais um segundo 
                                             G#
Diz que sente o mesmo e que nunca vai me deixar 
Porque quando o amor cresce

F#                           D#m
 (Eu) Eu quero te mostrar o mundo 
Fica mais um pouco  
                   A#m
Fica só mais um segundo 
                                             G#
Diz que sente o mesmo e que nunca vai me deixar 

            F#               D#m
E a gente plantou o nosso amor 
             A#m
E Iemanjá regou
Pra gente nunca mais separar
         G#  
E não parar de se amar

            F#               D#m
E a gente plantou o nosso amor 
             A#m
E Iemanjá regou
Pra gente nunca mais separar
         G#  
E não parar de se amar

                     F#
Num mundo cheio de guerra  cê  me trouxe paz
                     D#m  
Correu comigo pra deixar todo esse ódio pra trás 
           A#m
Cê me mudou só que da melhor forma 
               G#
Novos ares, roles e uma vida nova
                   F#
Motivação pra escrever esse som
               D#m



Ela me olha, sorri, fala que ficou bom
                      A#m
Foi feito pra você gostar
                                 G#
E ainda tenho mais ou menos um milhão de letras pra te mostrar
            F#
Te conheci numa semana num final de mês 
           D#m
Todo dia parece até a primeira vez
                   A#m
Desde o primeiro segundo, o primeiro segundo
           G#
Pega tua mochila e vamo viajar o mundo 
               F#
E eu que não acreditava em amor verdadeiro 
                 D#m
Pensando no mundo e ela me mostrando o universo inteiro
A#m
 Ela observa a cidade pela janela 
        G#
E eu escrevendo mais uma sem parar de pensar nela 

F#
 Mas para o som 
                           D#m
Que eu quero te mostrar o mundo 
Fica mais um pouco  
                   A#m
Fica só mais um segundo 
                                             G#
Diz que sente o mesmo e que nunca vai me deixar 
Porque quando o amor cresce 

F#
 Mas para o som 
                           D#m
Que eu quero te mostrar o mundo 
Fica mais um pouco  
                   A#m
Fica só mais um segundo 
                                             G#
Diz que sente o mesmo e que nunca vai me deixar 
Porque quando o amor cresce   

F#
 Mas para o som


