
Acordesweb.com

Menino Água-Viva
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[Intro] D7M

D7M                          F#m7
Menino água-viva pode nadar livre
     Em7(9)                G7M
Seja caravela ou seja anêmona
                                         D7M
Guardo em ti meu coração de peixe palhaço
                          G7M
Pierrot e arlequim do teu carnaval, não me leve a mal
                 D7M
Não seja areia se-jamos coral
             G7M                               D7M
Um recife inteiro, no céu um cruzeiro de estrelas do mar
          G7M
Podemos nadar, menino água viva
         D7M                  G7M
Se você deixar, só não pode queimar, não vale envenenar
                A6                     G7M
Pois seria emblemático o amor da tua vida morto ali
             A6                   
De choque anafilático por causa de ti
         G7M                        A6
Fatídico fim caustico por causa de ti
         G7M                        
Fatídico fim caustico, caustico, caustico
             A6                    
Por causa de ti, de ti, só de ti
          G7M        
Fatídico fim caustico que para evitar
         F#m7
Menino água-viva eu te ofereço o mar
         G7M
Fatídico fim caustico que para evitar
         F#m7
Menino água-viva eu te ofereço o mar

D7M                          F#m7
Menino água-viva pode nadar livre
        Em7(9)               G7M
Seja caravela ou seja anêmona
                       D7M
Guardo em ti meu coração

[Solo] D7M  G7M  D7M  G7M



D7M
Menino água-viva viva, viva, viva, viva, viva
                        G7M
Viva para sempre em meu coração!
G7M
Para quem não sabe
Algumas espécies de águas-vivas
Se não forem mortas, podem vivem para sempre
D7M
Menino água-viva viva nesse mar
       G7M
Só não queime ninguém não!
Elas tem renovação celular plena
D7M
  Menino água-viva viva, viva, viva, viva
                        G7M
Viva para sempre em meu coração!
Para quem não sabe
Algumas espécies de águas-vivas
Se não forem assassinadas, podem vivem para sempre
D7M
  Menino água-viva viva nesse mar
       G7M
Só não queime ninguém não!
               A6                    G7M
Pois seria emblemático o amor da tua vida morto ali
               A6                
De choque anafilático por causa de ti
            G7M                    A6
Fatídico fim caustico por causa de ti
            G7M                    
Fatídico fim caustico, quiçá até patético
             A6
Por causa de ti, de ti, só de ti
            G7M
Fatídico fim caustico que para evitar
        F#m7
Menino água-viva eu te ofereço o mar
          G7M
Fatídico fim caustico que para evitar
        F#m7
Menino água-viva eu te ofereço o mar
              D7M             F#m7  G7M  D7M  F#m7  G7M  D7M
Menino água-viva pode nadar livre
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