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Alcohol
Jorge Ben Jor

Intro:
    Bm7                  Dm7     G7  A7
O mago mandou avisar...

Refrão (3x) :
Bm7                   D                         G7                      G7-A7 
Bm7 D                      Gm7                G7 A7 Bm7
Água de beber, água de benzer,  água de banhar.  Alcohol     só para desinfetar 
(Eu quero água!)

Estrofes: : Bm7 :  D  :  G7  :  G7  A7 :   (obs:assim a música toda, com exceção
da introdução)

Porque o céu é água marinha
Porque o sol é ouro
Porque a lua é prata
Porque a chuva é cristalina
Porque o mar é esmeralda
Porque somos seres terrestres
Porque São Jorge mora na lua
Porque você não vem me dar um beijo
Um beijo de amor e de desejo
Porque eu gosto tanto de você eu gosto tanto de você
Eu gosto tanto de você

Na hora do espanto não precisa ter olho clínico
para saber Para sabeeer
Que o melhor é ficar tudo em família
Um controle ambiental
Pois contra uma lingua atômica
Nem mesmo um para-raio digital

Cada palavra caçada É um compasso de um passado
Que foi enterrado
A caça ao fantasma continua porque
O fogo é mais antigo que o fogão
Em busca de uma nova identidade
Na fila dos aposentados
Um radical chic espera a sua vez
Jogando xadrez

Refrão (3x)

Em vez de uma nova trombada
Uma marcha ré com dignidade
É melhor do que ficar com pesadelos
Tédio, calça arriada, queda de audiência



Filme queimado

Aquele homem groover Aquele santo homem
Só porque gostava De andar de terno branco,
Camisa de seda, cordão de ouro, chinelo ou tamancos
Era chamado de marginal

Subir, descer, entrar, sair
Faz parte do talento individual de cada um
Porque você não vem me dar um beijo
Um beijo de amor e de desejo
Porque eu gosto tanto de você Eu gosto tanto de você
Eu gosto tanto de você
    Bm7              Dm7     G7  A7
O mago mandou avisar...

Refrão (5x)

(fim)


