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RED  HOUSE 
Jimi Hendrix 

 (Smash hits - 1968);  Eric Johnson, Steve Vai & Joe Satriani (G3 Live IN concert- 1997) 

(http://marcelomelloweb.net/mmblueshistoriaforma.htm) 

 

TOM ORIGINAL: B   (afinação um semitom abaixo do normal) 

 
INTRO: B7     (BREQUE - F#7) 

       E7                     B7 

       F#7         E7         B7          F#7 

 
             B7           

There is a red house over yonder 
E7                   B7 

   That´s where my babe stays 
             E7 

There is a red house over yonder 
                     B7 

   That´s where my babe stays 
         F#7 

Well, I ain´t be in home to see my little babe 
E7                                    B7                 F#7 

   In about ninety nine and one half days 
 
 

        B7  

Wait a minute, there´s something wrong 
E7                                B7         

   This key won´t unlock this door 
        E7      

Wait a minute, there´s something wrong 
                                  B7  

   This key won´t unlock this door 
         F#7 

I got a bad, bad, bad feeling  
          E7                          B7       F#7 

That my babe won´t leave here no more 
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B7 

   I might as well go on back down 
E7                                       B7 

   Go back´cross yonder, over the hill 
E7 

   I might as well go back over yonder 
                                  B7     

   Way back over yonder, over cross the hill 
               F#7 

   ´Cuz if my   little babe don´t love me no more 
E7(BREQUE)                B7    D#7   E7   C#/E#   F#7   C  B7 

     I know her sister will 

 

 

Red house – Casa Vermelha 
 
Há uma casa vermelha longe daqui 
É lá que está a minha garota 
Bem, eu não vou até lá pra ver minha garota 
Desde mais ou menos 99 dias e meio 
 
Espere um pouco, tem alguma coisa errada 
Esta chave não destranca esta porta. 
Eu tenho uma sensação ruim  
De que a minha garota não vive mais aqui. 
 
O que eu tenho de fazer é ir embora de volta 
De volta para longe daqui, depois da colina. 
Porque se minha garota não me ama mais 
Eu sei que a irmã dela vai. 
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