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Style: Rock
Voice: Piano
Tempo: 120
Tom: Re menor
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- A paz de um grande amor

la sol fa

Bb

Ele era um rapaz
Sozinho e sem ninguém
Sonhava com canções
E um dia ter alguém
No coração trazia amor
Nas mãos uma guitarra
De tanto caminhar
Um dia ele encontrou...

(Refrão)
A paz de um grande amor
Ele encontrou no seu caminho
De coração aberto 
E que sabia dar carinho
Às canções
Às crianças
E aos inocentes
Ilusões
Esperança
Ver todos contentes

E pelo mundo afora
Foram caminhando
Felicidade agora
Na mão espalhando
Provaram mais de uma vez
Que o amor é importante
Quem faz não vê o que fez
Quem fez se fez bastante...
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