Legião Urbana - Riding Song
Tom: C
Dado Villa-Lobos / Renato Russo / Marcelo Bonfá
Intro: .:D G F Am C
Guiatarra.
(Obs:Os acordes "D G F Am C" e o solo da guiatrra são tocados
durante toda à música.)
"Eu sou o Renato Russo
Eu escrevo as letras, eu canto
Nasci no dia 27 de março, eu tenho 23 anos
E sou Áries e ascendente em Peixes
Eu trabalhava com Jornalismo, rádio, era professor de Inglês
também
E ... comecei a trabalhar com 17 anos e tudo
Mas só que de repente tocar Rock era uma coisa que eu gostava
mais de fazer
E como deu certo eu continuo fazendo isso até hoje"
"Meu nome é Dado Villa-Lobos
Sou guitarrista da Legião Urbana
Nasci dia 29 de Junho de 65, tenho 21 anos
Cheguei em Brasília em torno de 79
Cursei meu segundo grau, consegui entrar na faculdade de
Sociologia
Só que não era exatamente o lance que eu tava a fim de fazer
Muito teórico, não tem nada de praticidade
Aí meu lance era de repente fazer música"
"Eu sou o Renato Rocha
Baixista do Legião Urbana
Tenho 25 anos, adoro esportes, adoro corrida de automóvel
Sou de Brasília também, adoro música, Jazz, Rock
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Adoro Dead Kennedys
Cursei metade do meu segundo grau
Parei de estudar, por que eu gostava de fazer esportes"
"Oi, meu nome é Marcelo Bonfá
Nasci em 65, sou do signo de Aquários
Gosto de esportes aquáticos, gosto de desenhar
E gosto de música
Saí da escola depois que eu terminei meu segundo grau
Agora eu toco bateria na Legião Urbana"
Eu já sei o que eu vou ser
Ser quando eu crescer
(Dica.:Se pretende montar uma banda cover do Legião, vcs podem
tocar essa música
e cada um dos inegrantes da banda fala a parte dele, fica
muito legal.)
Gente!!! Vamos tirar mais solo e riffs das músicas brasileiras
Vamos mostrar que nós sabemos fazer melhor que os gringos.
Os sites de cifras necessitam de mais músicas nacionais.,
Vamos parar com isso de que o Brasil não tem nada que
preste...
se vc olhar pelo lado do forró,pagode,axé entre outros, aí sim
vc
verá que não tem nada que presta, mas se vc olhar pelo lado do
rock
nacional e da MPB, vc verá que existe muita coisa boa.
Por tanto, vamos tirar mais SOLOS e RIFFS das músicas
nacionais.
Obrigado.
(Transcrita por:Gabriel Ysllu Chagas)

