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Fogo de palha
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   F7M   E7                Am7  Am7/G
Se é fogo de palha   ou vai virar paixão
                F7M       G7          C7(9)   C7 
Não me deixe só agora  segure a minha mão
                     F7M              G7                C7(9)
Que a sanfona tá chorando e a lua clareando a nossa união
                F7M  E7                  Am7  Am7/G
Se a paixão não pega  é o amor que pega sim
                  F7M     G7             C7(9)    C7
Mesmo que cê vá embora o xodó nunca tem fim
                     F7M                G7                 C7(9) C7
Sempre há de chegar a hora de ver você de novo aqui no meu jardim
                  F7M    E7                     Am7  Am7/G
É assim com todo mundo    com nós dois também será
                    F7M                            E7
Quando o amor é verdadeiro  quando o afeto é bem sincero
                 Am7  Am7/G                           F7M
Não há como se livrar             mesmo se é fogo de palha
                      G7                       C7(9)   C7    
O bicho quando se espalha tudo em volta vai queimar
                    F7M                     G7       
Mesmo se é fogo de palha o bicho quando se espalha
                     C7(9)     C7
Tudo em volta vai queimar 
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Tudo em volta vai queimar
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