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[F# C# G#7 C#] x2
Que [C#]negra sina, ver−me a[G#7]ssim!
Que sorte vil, degra[C#]dante!
Ai que saudade eu sinto em [G#7]mim
Do meu viver de estu[C#]dante...
Nesse fu[F#]gaz
Tempo de amor
Que dum ra[C#]paz
É o melhor!
Era um au[G#7]daz
Conquistador
Das rapa[C#]rigas!
De capa ao [F#]ar,
Cabeça ao léu,
Sem me ra[C#]lar
Vivia eu,
A va[G#7]diar
E tudo o mais eram can[C#]tigas! [F# C# G#7 C#]
Ne[C#]nhuma delas me pren[G#7]deu;
Deixava−as sempre! Era [C#]canja!
Até ao dia que apare[G#7]ceu
Essa traidora da [C#]franja!...
Sempre a te[F#]nir
Sem um tostão,
Batina a a[C#]brir
Por um rasgão,
Botas a [G#7]rir,
Um bengalão e ar desca[C#]rado,
A malan[F#]drar com outros mais,
Ia dan[C#]çar
P'rós arrai[C#(F)]ais,
p'ra namorar,
Beber, folgar, cantar o [C#]fado [F# C# G#7 C#]
Re[C#]cordo agora com sau[G#7]dade
Os calhamaços que eu [C#]lia
Os professores, a facul[G#7]dade
E a mesa da anato[C#]mia...
Evoco em [F#]mim
Recordações
Que não têm [C#]fim
Dessas lições,
Frente ao jar[G#7]dim
Do velho Campo de Santana;
Aulas que eu [F#]dava
E, se eu estudasse,
Onde 'inda es[C#]tava
Nessa [C#(F)]classe...
A que eu fal[G#7]tava
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Sete dias por se[C#]mana!

[F# C# G#7 C#]

O [C#]Fado é toda a minha [G#7]fé!
Encanta, embala ine[C#]bria!
Dá gosto à gente,ouvi−lo [G#7]até
Na Rádio−Telefo[C#]nia!
Quando é can[F#]tado
Com calor,
Bem ati[C#]rado e a rigor,
É belo o [G#7]fado!
Ninguém há que lhe re[C#]sista!
É a can[F#]ção mais popular!
Tem emo[C#]ção!
Faz−nos vi[C#(F)]brar!...
...E eis a ra[G#7]zão
De eu ser Doutor e ser fa[C#]dista! [F# C# G#7 C#]
É a can[F#]ção mais popular!
Tem emo[C#]ção!
Faz−nos vi[C#(F)]brar!...
...E eis a ra[G#7]zão
De eu ser Doutor e ser fa[C#]dista! [G#7] [C#]

C#(F)
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