ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____
PROF:______________________________________________TURMA:___________
NOME:_______________________________________________________________

Skyline Pigeon – Elton John
Turn me loose from your hands
Let me fly to distant lands
Over green fields, trees and mountains
Flowers and forest fountains
Home along the lanes of the skyway
For this dark and lonely room
Projects a shadow cast in gloom
And my eyes are mirrors
Of the world outside
Thinking of the way
That the wind can turn the tide
And these shadows turn
From purple into gray
For just a Skyline Pigeon
Dreaming of the open
Waiting for the day
He can spread his wings
And fly away again
Fly away skyline pigeon fly
Towards the dreams

You've left so very far behind
(repeat)
Let me wake up in the morning
To the smell of new mown hay
To laugh and cry, to live and die
In the brightness of my day
I want to hear the pealing bells
Of distant churches sing
But most of all please free me
From this aching metal ring
And open out this cage towards the
sun.
For just a Skyline Pigeon
Dreaming of the open
Waiting for the day
He can spread his wings
And fly away again
Fly away skyline pigeon fly
Towards the dreams
You've left so very far behind

Name:Elton Hercules John

Name:Elton Hercules John
Day of birthday:25 st march
Age: 76 years old
Hometown: Middlesex
Country: England
Occupation: singer and songwriter
Musical genre: romantic pop.
1.About Elton John life. Give complete answer.
Responda em Português.
a.When was he Born?
____________________________________________________________________
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b.How old is he?
___________________________________________________________________________
c.Where is he from?
___________________________________________________________________________
d.What’s his occupation?
___________________________________________________________________________
e.When is his birthday?
___________________________________________________________________________
f.What’s his musical genre?
___________________________________________________________________________
2.Encontre na letra da música Skyline pigeon.
a.O nome de duas cores.
___________________________________________________________________________
b.O nome de um membro do corpo humano.
___________________________________________________________________________
c.O nome de um elemento do nosso rosto.
___________________________________________________________________________
3.A tradução da música está embaralhada, enumere as estrofes na ordem correta.
Pombo do Horizonte
_________Pois este quarto escuro e solitário
Projeta uma sombra lançada na escuridão
E meus olhos são espelhos
Do mundo lá fora
Pensando nas maneiras
Em que o vento pode virar a maré
E as sombras mudarem
De roxo em cinza
_________Por apenas um simples pombo do horizonte
Sonhando com o aberto
Esperando pelo dia
Que ele possa abrir suas asas
E sair voando novamente
_________Livre-me de suas mãos
Deixe-me voar para terras distantes
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Sobre campos verdes, árvores e montanhas
Flores e fontes em florestas
Para casa, ao longo das raias do horizonte

_________Saia voando, pombo do horizonte, voe
Em direção aos sonhos
Que você deixou muito para trás
Saia voando, pombo do horizonte, voe
Em direção aos sonhos
Que você deixou muito para trás
_________Saia voando, pombo do horizonte, voe
Em direção aos sonhos
Que você deixou muito para trás
Saia voando, pombo do horizonte, voe
Em direção aos sonhos
Que você deixou muito para trás
_________Eu quero ouvir os sinos ressonantes
Das igrejas distantes cantar
Mas, acima de tudo, por favor me livre
Desta aliança de metal dolorosa
E abra esta gaiola voltada para o sol
_________Por apenas um simples pombo do horizonte
Sonhando com o aberto
Esperando pelo dia
Que ele possa abrir suas asas
E sair voando novamente
_________.Deixe-me acordar de manhã
Para o cheiro do feno recém-cortado
Para sorrir e chorar, para viver e morrer
Na claridade do meu dia
4.Qual é a mensagem que a música nos deixa?
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
5.Você acha que “Freedom is everything”?Comente.
___________________________________________________________________________
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