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Charlie Brown Jr
Charlie Brown Jr.

Essa cifra cobre a versão de estúdio do álbum: Transpiração Contínua Prolongada
- 1997.
Assim como sua versão acústica do álbum: Acústico Mtv - 2003.

E|---------------------------------------||
B|-----------------3/4444-------3/4444---||
G|---------------------------------------||
D|-8-----68-----68-----------68----------|| Introdução.
A|-6--6--46--6--46--------6--46--------6-||
E|----4------4------------4------------4-||

E|----------------------------------------||
B|----------------------------------------||
G|----------------------------------------||            
D|-8----4/5------------8----4/5-----------|| Riff 1,tocado a musica toda na
versão de estúdio(sendo base de refrão e solo também)
A|-6-4/6---4/6-6-4-4-6-6-4/6---4/6-6-4-4-6|| 
E|-------------4-2-2-4-------------4-2-2-4||

E|--------------------------||
B|--------------------------||
G|------68------------------|| Riff 2(Toca na parte  Charlie Brown, meu irmão 
até  E o que da vida espero .
D|8-----46-----6-6-6/8------|| toca também  ( Quer falar, já falou  até  Pai
veio quer ir embora! ).
A|6--6------6--4-4-4/6------||
E|---4------4---------------||

Deixe estar que eu.....
E|----------------------------------------||
B|----------------------------------------||
G|----------------------------------------||
D|8-8-8-8-8-8-8---------------------------|| Riff 3 atenção este riff só é
tocado na versão acústica da musica.
A|6-6-6-6-6-6-6---6-4-6-4-----------------||         
E|----------------4-2-4-2-----------------||

E|-------12--------||
B|----12-----------||  Bass solo - tocado apenas na versão acústica.
G|-12--------------|| Bom nessa parte o baixo fica solando e aguitarra ao fim de
cada repetição do baixo faz esse arranjo. 
D|-----------------|| 
A|-----------------|| 
E|-----------------||

Solo - Não cifrado.



Verso 1

Muita gente riu de mim
Quando eu disse que podia fazer o que quisesse da minha vida
Foram muitos anos de vivencia
Muitos baldes de água fria na cabeça
Muitos goles a mais, alguns passos pra trás
Só flagrando a cena
Eu aprendi o bastante para poder sorrir
Pois ainda estou aqui. tentando conquistar o meu espaço
Com muito pouca condição
Mas a cabeça não abaixo
Charlie Brown, meu irmão
(TCHAROLLADRÃO)

Verso 2

E o que tenho de bom é do melhor
Sou o que sou, sei porque sou
Aonde estou e o que quero
Sei com quem devo estar
E o que da vida espero
Tribo que não tem medo do perigo skatista,
vagabundo, batizado, favelado
muitas vezes culpado sem ser julgado
Passei por isso, da vida sei o que espero o que YEAH!

Refrão

Deixe estar, que eu...que eu sigo em frente
Deixe estar, que eu...que eu sigo em frente
Deixe estar, que eu...que eu sigo em frente
Deixe estar, que eu...que eu sigo em frente

Frase 3

Quer falar, já falou, vou falar, já falei
Quer falar com o pai véio, falar agora
Pai véio quer ir embora!

Repete verso 1 e verso 2.

Refrão. 

Ah Yeah!

solo de Baixo + arranjo da guitarra.

Solo. 

Refrão.


