
 
 

Três lados - Skank 

 
Tempo 4/4 (melodia no tempo 2 – completa) 

Tom Original F (Extensão melódica dó2 – dó3) 

Tom da Professora C (Extensão melódica sol2 – sol3) 3 tons e meio acima ou 7 meio tons 

 

  Original   dó2 dó# ré2 ré# mi2 fá2 fá# sol2 sol# lá2 lá# si2 dó3 

                                      Tom da professora   sol2 sol# lá2 lá# si2 dó3 dó# ré3 ré# mi3 fá3 fá# sol3  

 

Intro 1x (6 compassos) 

Escutei alguém abrir os portões eh 

Encontrei no coração multidões 

Meu desejo e meu destino  

Brigaram como irmãos 

E a manhã semeará outros grãos 

Você estava longe, então 

Por que voltou 

Com olhos de verão 

Que não vão entender? 

E quanto a mim, te quero, sim 

Vem dizer que você não sabe 

E quanto a mim, não é o fim 

Nem há razão pra que um dia acabe 

Cada um terá razões ou arpões eh 

Dediquei-me às suas contradições,  

fissões, confusões 

Meu desejo, seu bom senso,  

Raivosos feito cães 

E a manhã nos proverá outros pães 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02tlRi9aLtmxSiZLjKhJvMrlhvtfA:1590782999487&q=Skank&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MMwttzC2XMTKGpydmJcNAEIravUWAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjhj-W88NnpAhUrIbkGHUKKDBsQMTAAegQIDRAF&sxsrf=ALeKk02tlRi9aLtmxSiZLjKhJvMrlhvtfA:1590782999487


 
 

Os deuses vendem quando dão 

Melhor saber 

Seus olhos de verão 

Que não vão nem lembrar 

E quanto a mim, te quero, sim 

Vem dizer que você não sabe 

E quanto a mim, não é o fim 

Nem há razão pra que um dia acabe 

Tchu tchu tchu tchu ru tchu tchu ru tchu 

Tchu tchu tchu tchu ru tchu tchu ru tchu 

Somos dois contra a parede  

E tudo tem três lados 

E a noite arremessará outros dados 

Os deuses vendem quando dão 

Melhor saber 

Seus olhos de verão 

Que não vão nem lembrar 

E quanto a mim, te quero, sim 

Vem dizer que você não sabe 

E quanto a mim, não é o fim 

Nem há razão pra que um dia acabe 

E quanto a mim, te quero, sim 

Vem dizer que você não sabe 

E quanto a mim, não é o fim 

Nem há razão pra que um dia acabe 

 

Tchu tchu tchu tchu ru tchu tchu ru tchu 


