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Eu Nunca Mais Vou Sem Cueca Para a Praia
Detonautas

Na introdução a guitarra 1 faz quase o papel de baixo também e a guitarra 2 faz
a base (C Am Dm G)

Intro:       C     Am    Dm   G     C        Am   Dm      G
e|----------|---------------------------------------------------------------|
B|----------|---------------------------------------------------------------|
G|----------|---------------------------------------------------------------|
D|----------|---------------------------------------------------------------|
A|----------|-3--3-------5-5--------3-3-3-3--------3------5--5--------------|
E|--5-3-5---|------5--5-------3---------------5-5-----5----------3----------|

Solo depois dessa introdução, junto com a base da guitarra2
e|-----------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------11----------11-------------|
G|-8br9r8br9r8-5--8br9r8br9r8-12---10br11r10-8--10br11r10---12-10br11r10-|
D|-----------------------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------------------|

e|-------------------------------------------------------12b----------|
B|--------------------------------------10--11br12r11--11---13-11/13~-|
G|-8br9r8br9r8-5--8br9r8br9r8-12---11h12--12--------------------------|
D|--------------------------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------------------|

(C,Am,Dm,G)

Domingo como sempre eu fui à praia
Mas cometi um erro abundante
por falta de cueca limpa em casa
eu fui apenas de shorts como eu nunca havia ido antes
meu pai me disse filho não vai assim
eu disse pai eu vou como eu estiver afim
por não ter escutado seu aviso
eu fui e sai no prejuízo

Refrão:(C,Am,Dm,G) obs. Toca esse solo no refrão junto com a base,
 enquanto o vocalista canta.SEMPRE no Refrão
                3x                           no Finalzinho faz isso:
e|--------------------------------|---------------------------------------|
B|--------------------------------|--------------------10-12-10-12--------|
G|-8br9r8br9r8-5--8br9r8br9r8-12--|--------------------------------12-----|
D|--------------------------------|---------------------------------------|
A|--------------------------------|---------------------------------------|
E|--------------------------------|---------------------------------------|
Eu nunca mais vou sem cueca para praia



nunca mais vou sem cueca para praia não
eu nunca mais vou sem cueca para praia
eu nunca mais vou sem cueca para praia não

Quando já estava lá sentado
uma mulher gostosa sentou ao meu lado
imediatamente eu olhei
e foi ai então que eu me ferrei

aquela bunda gostosa me deixou excitado
e tive que passar o dia inteiro sentado

Refrão

e|------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------|
G|--5---5~-----5-7-7br8-7br8---5---5~---5-7-7br8-7br8---|
D|---5-7------7-----------------5-7----7----------------|
A|------------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------------|

e|-------------------------------------------------|
B|-------8~-------8-----8-------6b--6-5------------|
G|--5-4-5------5-4---5-4--7br8-5-------7-5-4-------|
D|------------------------------------------7-5----|
A|-------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------|
O volume em meu shorts era grande (pega pepega pepega pega pra capar)
se eu estivesse de cueca nesse instante
prenderia o meu no elástico para poder esconder
mas como estava sem eu resolvi 
que já era hora de eu sair dali foi então que achei melhor ir para o mar
assim com isso eu iria acalmar 

Refrão

Fiquei um tempão lá dentro d agua para ver se o volume abaixava
parece brincadeira mas não é algo em mim continuava em pé
essa é uma historia de terror o negocio não abaixou e ele se afogou

Refrão

Obs.: Fica legal depois desse fim, fazer aquele solo do meio da música pra
terminar.

Correção por: Adryano R. Souza Pimentel (Guitarrista da Banda Vertigem -
CEFET-RR)


