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Si no hi ets 
Ses Bubotes

Intro: D F#m Bm G

  D
Avui disfruta d´aquest dia,
               F#m
no és una tonteria, ses coses poden ser increïbles
  Bm                                            G
i ara com passa de vegades, segur que estàs que flipes, se’t veu enamorada.

D                   F#m                  Bm
No puc deixar, de mirar el llum, que fan els teus ulls...
        G
cantant durum,dum,durum,durum!

F#m               G            A
I ara que és quan torna el bon temps,
F#m   G             A
tu me fas sentir content...

A
jo no puc dir que no en vull més si...

D                         F#m               Bm
No hi ets, on estiguis vendré, sa guitarra duré,
     G                                    D
cantarem cançons, serem els més enamorats del món...
                 F#m                 Bm
i on estiguis vendré , sa guitarra duré,
     G
cantarem cançons serem els més enamorats del món

D                  F#m                     Bm
Ses hores amb tu volen, per jardins de violes,
             G
recollint corets, tots dos, de la ma agafedets,
D                     F#m                        Bm
i això es una meravella, al voltant tot es primavera,
                      G
i tu feliç xiuxiuejant...durum,durum!

F#m               G            A
I ara que és quan torna el bon temps,
F#m   G             A
tu me fas sentir content...

A



jo no puc dir que no en vull més si...

D                         F#m               Bm
No hi ets, on estiguis vendré, sa guitarra duré,
     G                                    D
cantarem cançons, serem els més enamorats del món...
                 F#m                 Bm
i on estiguis vendré , sa guitarra duré,
     G
cantarem cançons serem els més enamorats del món .

D F#m Bm G
D F#m Bm G

D               F#m                       Bm
Tu i jo, davant sa posta de sol, no hi ha res més en el món,
           G                         D
que visqui tant profund al meu interior,
             F#m                     Bm
i volant pel cel, la nostra lluna de mel,
                          G
m’agrades, m’estimes i em mor si me mires i em sent tant que jo ja no sé

F#m               G            A
I ara que és quan torna el bon temps,
F#m   G             A       A
tu me fas sentir content... Eeeeeeeeeeeeeee

G#m
jo no puc dir que no en vull més si...

E                         G#m               D#m
No hi ets, on estiguis vendré, sa guitarra duré,
     A                                    E
cantarem cançons, serem els més enamorats del món...
                 G#m                 D#m
i on estiguis vendré , sa guitarra duré,
     A                             E G#m D#m
cantarem cançons serem els més enamorats del món ....

G                                     B
Tu, tu, turu turu turu tu tu tuu....


