Bonde da Stronda - Belo Par
Tom: G
(intro) D A Bm A G D Em A7

Meu amor só você me deixa assim,
Declarações por você não terá fim
Modestia a parte minha, eu preciso comentar
parece que nós dois formamos um belo par

(melhor com 2 violões)

Situação estranha quando estou longe de você
Situação confortável é ouvir meu bem querer
Te amo de verdade nossa história de cinema
Muito mais que isso nossa história é um poema
Tu sabe que eu faço tudo que você quiser
Assumo sou seu homem, você é minha mulher
Mas não perco sentido nem a sua compução
Formamos um belo par sem fachada e ilusão
Sabemos encarar o dia-a-dia honestamente
Sempre com disciplina pois tudo foi de repente
Mas tenho um alívio que encontro no seu beijo
Me faz ficar em paz, é só você que eu desejo
Desejo e te vejo numa praia anoiteçendo
Deitada no meu colo, meu casaco te aqueçendo
É difícil encontrar uma palavra que te descreva
Só sei que vou te amar onde quer que você esteja
(refrão 2x)

Acordes
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Um belo par de causar inveja a qualquer um
Nossa relação é clara não vejo problema algum
E o que aconteçe daqui pra frente,
Temos que encarar e saber usar a mente
O calor de nossos corpos aqueçe uma lareira
O que eu digo pra você não é de brincadeira
E o mais engraçado de todo esse nosso caso
É que tudo aconteçeu muito estranho e por acaso
Antigamente eu pensava em uma namorada
Mas nesse meio tempo pensei que era fachada
Não foi preciso suar nem que as pessoas se estressem
Pois é quando não esperamos que as coisas aconteçem
Você tem tudo que eu não encontro em outra mulher
Tá sempre disponível na hora que eu quiser
É muito bom viver contigo, eu não estou errado
Agradeço muito a Deus por ter te encontrado
(refrão)
Meu amor só você me deixa assim
Declarações por você não terá fim
Modestia a parte a minha, eu preciso comentar
parece que nós dois formamos um belo par

