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Mais Amor Por Favor
Clóvis Pinho

Intro: (Em D9 Bm C9)

     Em
A violência na rua
E o medo dentro de casa
   D9
A vida imita o vídeo
Tire as crianças da sala
   C9
Mais uma bala perdida
                           G                  Bm
Encontra a direção da vida que Deus deu, deu, deu
    Em
Novos senhores de engenho
Fazendo novos escravos
          D9
Chicote estrala no povo
De novo eu não me calo
        C9
Favelas pegando fogo
                           G               Bm
E o grito de socorro sobe até Deus, Deus, Deus

C9                D9
Quem faz a guerra na cidade
  Bm             D9
É quem não tem paz no interior
C9               D9          Bm  >  D9
Escolhem a morte desprezando a vida

C9              D9
O homem perde a liberdade
Bm                Em
Quando foge do seu criador
C9            D9                Em  >  D9
E desde o princípio se esconde de Deus

Em
Mais amor por favor
                          Bm
Dizia a canção que ouvi na rua
                        C9
Cidade tá alerta o medo continua
                      G > D9
A fé que faz o bom lugar

Em             D9



Aonde está o amor
Bm                  C9
O remédio pra curar a dor
       Em                D9
A solução Deus já enviou
            Bm                 C9
Através do filho do seu amor
           Em              D9
Ele é resposta que nunca se cala
     Bm                C9
É a voz no fundo da alma
 Em             D9
Aonde está o amor
 Bm                    C9
A resposta pra esse mundo é amor

(Em D9 Bm C9)
Pra Bob era um
Pra John Lennon aquele lá que all you need
Pra Djavan, fi, não cabe em si, revela-se
Pra minha mãe, 9 mês, dor no parto
E como se não houvesse amanhã pra renato
Eu ouvi um maloqueiro lá de Nazaré
Interpretei que o amor era a sua única lei
Minha fé rompeu portões, foi dá um peão no universo
Ouviu canções, gostou, e quando retornou virou verso
A babylon quer ver crianças trancadas, que horror
Esses menor subnutrido de amor
Um reino justo é só pros loko que sonha, doutor!
E é uma vergonha que nois tem que pedir por favor
A esperança veio em reggae de preto, raiz
Uma resposta que deixou meus menino feliz
Existe um mundo que só alguns vagabundo conhece
Eu moro lá, mano, quando cês quiser aparece!

Em
Mais amor por favor...


