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Praia (Sem Sair de Casa)
Hotelo

D7M
  Fiz algo pra gente comer
F#m
  Confesso não sei cozinhar
Em
  Se der ruim a genre frita um ovo
G9/A                 Gm9/A 
  Sei que não vai se importar
D7M
  A casa ta vazia
F#m
  Meus brother foram viajar
Em
  Gastei um baita tempo enchendo essa piscina
A7(13-)         A7
  Pra nua eu te ver nadar, meu bem
D7M
  Cê tem um jeito que me deixa bem
F#m                            Fm 
  E eu vou te mostrar a estrada
Em
  Vem cá, a gente pode ir mais além
    A7(13-)          A7         
Se afogue em amor de água salgada

D7M                    Bm11
  Hoje a gente vai pra praia
                     Em11
Hoje a gente vai pra praia
                       A
Hoje a gente vai pra praia
G9/A                        D7M
Sem sair de casa a gente vai
                  Bm11
Hoje a brisa é na sala
                  Em11
Tapete é areia em brasa
                       A#
Hoje a gente vai pra praia
                          D7M   Bm11    
Sem sair de casa a gente vai
                         Em       
Sem sair de casa a gente vai
     G
E o meu lençol vai ser seu mar

D7M



Vem que eu te quero assim
D7M
Chega pertinho de mim
F#m
Deixa lá fora sua dor
                Em
Entra e fecha a porta, amor
                  A7(13-)     A7
Que a gente se comporta, amor
D7M
Vem que eu te quero assim
D7M
Chega pertinho de mim
F#m
Deixa la fora sua dor
                Em
Entra e fecha a porta, amor
                  A7(13-)     A7
Que a gente se comporta, amor

D7M                    Bm11
  Hoje a gente vai pra praia
                     Em11
Hoje a gente vai pra praia
                       A
Hoje a gente vai pra praia
G9/A                        D7M
Sem sair de casa a gente vai
                  Bm11
Hoje a brisa é na sala
                  Em11
Tapete é areia em brasa
                       A#
Hoje a gente vai pra praia
                          D7M   Bm11    
Sem sair de casa a gente vai
                         Em       
Sem sair de casa a gente vai
     G
E o meu lençol vai ser seu mar


