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THIRD STONE FROM THE SUN  
 Jimi Hendrix (1967)  

arranjo para grupo de violões: Marcelo Mello (2010) 

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

  

Third stone from the sun é o único tema instrumental do primeiro LP do Jimi Hendrix 

Experience (Are you experienced? - 1967), que revelou o guitarrista para o estrelato 

internacional. No texto recitado durante a gravação original, um alienígena anuncia 

que destruirá  o planeta Terra (a “terceira rocha a partir do Sol”, numa tradução literal 

do título).  

Este arranjo (http://marcelomelloweb.net/mmjimi_hendrix_thisrdstonefromthesun.htm) 

foi elaborado como material didático para minhas aulas de violão no curso de Técnico 

em Música da Etec de Ourinhos (Centro Paula Souza), para grupo de violões a quatro 

vozes, de número indefinido. A fonte principal é a transcrição da guitarra da gravação 

original, que segue na pauta superior do arranjo até o início do improviso em solo, na 

gravação original. É possível tocar o arranjo com um violonista solo (ou um 

guitarrista...) executando a parte da pauta superior. É possível também executar-se o 

araranjo sem a parte da transcrição. A partir da parte C da partitura,  a transcrição da 

gravação original é abandonada na forma geral do arranjo.  

O arranjo também adapta elementos de música moderna, improvisos musicais, música 

aleatória e efeitos sonoros no violão. A maior parte da notação segue os padrões 

gerais da escrita para violão, em quesitos tais como afinação, dedilhado, articulações, 

efeitos como glissandos, rasqueado, surdina (palm mute),  etc. As exceções mais 

notáveis são sinais de notas “quaisquer”, executadas sem ritmo definido (e indicados 

no decorrer da partitura) e as instruções de repetição indeterminada, que podem ser 

ensaiadas com sinais ou entradas específicos (“deixas musicais”), ou indicadas pelo 

regente.  
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 TEXTO 1  

Strange beautiful grass of green, 

With your majestic silver seas 

Your mysterious mountains I wish to see closer 

May I land my kinky machine 

Beleza estranha, campos verdes, 

Com seus majestosos mares prateados 

E suas misteriosas montanhas, queria ver mais de perto 

Posso pousar minha nave? 

 

 

 TEXTO 2  

Although your world wonders me, 

With your majestic and superior cackling hen 

Your people I do not understand, 

So to you I shall put an end 

And you'll never hear surf music again 

Muito embora o mundo de vocês me encante, 

Com sua gargalhada majestosa e superior 

Não posso compreender sua gente 

Então, em vocês vou pôr um final 

E nunca mais se ouvirá Surf music novamente 
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