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(Em  G  D  Em)


Em                                  G      D    Em
Pots posar-te en el meu lloc

                                     G              D
I envoltar-te amb els llums de color

Am                                 Em
Sentir el vent com s’emporta el fum

G                                              D      Em 
I veure el món amb els meus ulls.


Des d’aquí ho veig molt clar
Les paraules s’omplen de veritats
Quan et sento des de la foscor
Amb els ulls enlluernats

Am7                                 C                                        G
Encara que no ho sembli, estic cansat d’estar aquí dalt

                                         D9
Fes-me un lloc al teu costat

Em                                  C            D9
Fes-me un lloc que avui estic cansat

G                                      D9
Fes-me un lloc al teu costat

Em                                  C           D9  
Fes-me un lloc quan tot hagi acabat

G                                      D9
Fes-me un lloc al teu costat

Em                               C
Ja ho vas fer quan em vas recolzar

D                                                         Em
Deixa’m un lloc sense llum al teu costat.


Pots posar-te en el meu lloc
I podràs veure el món des d’aquí dalt
No suposis tot el que veig
No t’ho pots imaginar

La distància no és tan gran
Aquells dies ja m’ho vas demostrar
Tens un lloc que t’està esperant
Que per tu he guardat

Encara que no ho sembli, estic cansat d’estar aquí dalt
Tens un lloc al meu costat
Tens un lloc quan estiguis cansat
Tens un lloc al meu costat
Tens un lloc quan tot hagi acabat
Tens un lloc al meu costat
Tens un lloc que t’està esperant 
Tens un lloc amagat al meu costat.

Fes-me un lloc al teu costat
Fes-me un lloc que avui estic cansat
Fes-me un lloc al teu costat
Fes-me un lloc quan tot hagi acabat
Fes-me un lloc al teu costat
Ja ho vas fer quan em vas recolzar
Deixa’m un lloc sense llum al teu costat.




ACORDS:

Em:   0 2 2 0 0 0
G:      3 2 0 0 3 3
D:      0 0 0 2 3 2
D9:    0 0 0 2 3 0
C:      0 3 2 0 1 0
Am:   0 0 2 2 1 0
Am7: 0 0 2 0 1 0


Molt bona segona veu d’en Jordi Gas!

