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Dame un beso
Tru-la-la

Letra y acordes de Dame un beso
 
(Letra y música de Trulalá?)
Intro 
MIm 
 
MIm MI7 LAm   SI7      MIm 
   Tu y yo, la Luna y el Sol 
MIm MI7 LAm     SI7      MIm 
ella...      el,    la rosa de clavel 
MIm      MI7        LAm     SI7      MIm 
primavera la espera, verano la mano 
MIm   MI7    LAm     SI7              MIm 
otoño un retoño, invierno un infierno 
MIm MI7 LAm SI7  MIm 
  esto     es       el amor, si señor. 
 
SI7                                       MIm 
Dame un beso, ay ay ay dame un beso 
                 SI7                                  MIm 
ay ay ay dame un beso, ay ay ay dame un beso 
                  MI7                              LAm 
ay ay ay dame un beso, ay ay ay dame un beso 
                   SI7                                         MIm 
ay ay ay dame un beso, damelo tu por favor, si señor. 
 
SI7                                       MIm 
Dame un beso, ay ay ay dame un beso 
                 SI7                                  MIm 
ay ay ay dame un beso, ay ay ay dame un beso 
                  MI7                              LAm 
ay ay ay dame un beso, ay ay ay dame un beso 
                   SI7                                         MIm 
ay ay ay dame un beso, damelo tu por favor, si señor. 
 
SI7  MIm   SI7  MIm 
MI7   LAm    SI7    MIm 
SI7  MIm   SI7  MIm 
MI7   LAm    SI7    MIm 
 
SI7                                       MIm 
Dame un beso, ay ay ay dame un beso 
                 SI7                                  MIm 
ay ay ay dame un beso, ay ay ay dame un beso 
                  MI7                              LAm 



ay ay ay dame un beso, ay ay ay dame un beso 
                   SI7                                         MIm 
ay ay ay dame un beso, damelo tu por favor, si señor. 
 
SI7                                       MIm 
Dame un beso, ay ay ay dame un beso 
                 SI7                                  MIm 
ay ay ay dame un beso, ay ay ay dame un beso 
                  MI7                              LAm 
ay ay ay dame un beso, ay ay ay dame un beso 
                   SI7                                         MIm 
ay ay ay dame un beso, damelo tu por favor, si señor. 


