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Mocotó Com Pimenta
Almir Guineto

G             E7        Am         D7
Mocotó com pimenta faz suar, faz suar
                            G    D7      G
Dá moleza no corpo e faz deitar, faz deitar
                   E7          Am                         D7
Mas quem ta muito fraco não aguenta   (eu falei que não aguenta)
                    G           D7    G
Comer mocotó com pimenta

G             E7        Am         D7
Mocotó com pimenta faz suar, faz suar
                            G    D7      G
Dá moleza no corpo e faz deitar, faz deitar
                   E7          Am                         D7
Mas quem ta muito fraco não aguenta   (eu falei que não aguenta)
                    G
Comer mocotó com pimenta

    D7         G
Mocotó é um barato
    E7           Am
Alimento que sustenta
                     D7
Fica mais gostoso o prato
                G
Preparado na pimenta
         D7        G
Quem não tava preparado
      E7         Am
Pra comer do mocotó
                      D7
Comeu muito, encheu a pança
                G
E fechou o paletó
                 D7                    G
(Eu falei meu compadre o porquê pode crer)

G             E7        Am         D7
Mocotó com pimenta faz suar, faz suar
                            G    D7      G
Dá moleza no corpo e faz deitar, faz deitar
                   E7          Am                         D7
Mas quem ta muito fraco não aguenta   (eu falei que não aguenta)
                    G
Comer mocotó com pimenta
                            D7                    G
(Eu falei meu compadre o porquê pode crer, vou dizer)



G             E7        Am         D7
Mocotó com pimenta faz suar, faz suar
                            G    D7      G
Dá moleza no corpo e faz deitar, faz deitar
                   E7          Am                         D7
Mas quem ta muito fraco não aguenta   (eu falei que não aguenta)
                    G
Comer mocotó com pimenta

     D7          G
Mocotó que eu preparo
       E7        Am
Com pimenta malagueta
                   D7
Vista curta enfia agulha
                  G
No escuro até de letra
        D7         G
Mestre cuca, como sou
    E7           Am
Agradeço à minha vó
                     D7
Foi ela quem me ensinou
                 G
Preparar bom mocotó
                D7                    G
(Eu falei, pode crer, vou dizer pra você)

G             E7        Am         D7
Mocotó com pimenta faz suar, faz suar
                            G    D7      G
Dá moleza no corpo e faz deitar, faz deitar
                   E7          Am                         D7
Mas quem ta muito fraco não aguenta   (eu falei que não aguenta)
                    G
Comer mocotó com pimenta

          E7        Am          D7
Comer mocotó com pimenta
                    G
Comer mocotó com pimenta


