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Fofoqueiro É a Imagem do Cão
Bezerra da Silva

Intro: C

  Am                Dm
Fofoca pra mulher é feio
  G7                         C
Pra barbado é pior, podes crer
  Am                  Dm
Fofoca pra mulher é feio
  G7                         C
Pra barbado é pior, podes crer  
  Am                            Dm
Assim como ele fala de você pra mim
  G7                             C
Também mete o malho de mim pra você

  Am                             Dm
É que fofoqueiro é um atraso de vida
  G7                           C
Não é sujeito homem, é um safadão
  Am                              Dm
Cara a cara não fala, só fala por trás
  G7                             C
Ele até mete o malho na vida do cão
  Am                           Dm
E quando o pilantra se vê prensado
  G7                            C
Ele treme na base e começa a chorar
  Am                             Dm
É que o coisa ruim é um tremendo patife
  G7                          C
Cagueta os irmãos para se aguentar

  Am                 Dm
Fofoca pra mulher é feio
  G7                       C
Pra barbado é pior, podes crer
  Am                 Dm
Fofoca pra mulher é feio
  G7                       C
Pra barbado é pior, podes crer
  Am                             Dm
Assim como ele fala de você pra mim
  G7                             C
Também mete o malho de mim pra você

  Am                               Dm
É que o língua ferina não é brincadeira



  G7                        C
Ele faz a caveira até do satanás
  Am                        Dm
Faz mulher casada perder o marido
  G7                         C
E malandro passar o amigo pra trás
  Am                     Dm
Esse prego chegou lá no céu
  G7                           C
Logo organizou um tremendo conflito
 Am                               Dm
Fez são pedro pegar são joão de bolacha
  G7                               C
E são jorge guerreiro atropelou benedito
  Am                          Dm
O canalhocrata foi expulso do céu
  G7                           C
E parou no inferno como um indigente
  Am                           Dm
Chegou lá inventou que o saci-pererê
  G7                            C
Perdeu sua perna mancando com jeito

  Am                 Dm
Fofoca pra mulher é feio
  G7                       C
Pra barbado é pior, podes crer
  Am                 Dm
Fofoca pra mulher é feio
  G7                       C
Pra barbado é pior, podes crer
  Am                            Dm
Assim como ele fala de você pra mim
  G7                            C
Também mete o malho de mim pra você


