
El reggae més dolç.  Fina!   Intro E9 D9 A arpegi  x 4  

 

Buido el calaix que m’ocupaves  E   B-    

Llenço les sobres del sopar          E   B-   

Hi ha un cabell teu sobre la taula   A E 

I una cançó per acabar                     D  A  
  

Ja no recordo com anava             E   B-   

Per ser sincer ho vull oblidar       E   B-   

Només sento con t’explicaves     A E 

Deies que volies canviar               D  A    
 

Posaré un disc antic que no coneguis gaire  E9  D9  A A 11 

I des del meu racó et cantaré el REGGAE més dolç   

M’estriparé els vestits aniré de rebaixes   

I des del meu racó et cantaré el REGGAE més dolç   

Més dolç més dolç el reggae més dolç x2  E9  D9  A A11  
 

Surto al carrer sense calçar-me    E   B-   

De dormir sol vaig més cansat     E   B-   

Al cap em bullen les paraules     A E 

No se si et vull al meu costat       D  A 

 

Només em queda la guitarra         E   B-   

Algun amic se m’ha emprenyat     E   B-   

I em trucarà aquesta tarda             A E 

T’haurem de treure a passejar.     D  A 
 

Posaré un disc antic que no coneguis gaire  E9  D9  A A 11 

I des del meu racó et cantaré el REGGAE més dolç   

M’estriparé els vestits aniré de rebaixes   

I des del meu racó et cantaré el REGGAE més dolç   

Més dolç més dolç el reggae més dolç x2  E9  D9  A A11  SOLO 
  

Posaré un disc antic que no coneguis gaire  E  D  A A 11 

I des del meu racó et cantaré el REGGAE més dolç   

M’estriparé els vestits aniré de rebaixes   

Més dolç més dolç el reggae més dolç x2 E  D  A A11   

 

Directe One Love One Love! 

One Love One heart  [lets get together and fell all right]  A E  [D  A  E A] 

Stir it up little Darling stir it up A  D   E  A  D  E 

 


