
                                                             M'agrada
EEmm CC

DD BB

EEmm CC

DD BB

EEmm CC

DD BB

EEmm CC

DD BBmm

CC

EEmm DD

CC BB

EEmm CC DD

EEmm CC DD

EEmm

EEmm CC DD BB

EEmm CC DD BB

CC GG

DD

EEmm CC

BBDD

DD

EEmm CC

BB

CC

EEmm DD

CC BB

EEmm CC

DD BB

EEmm CC

DD BB

EEmm DD

CC BB

EEmm CC DD

EEmm CC DD

EEmm CC DD

L'escola és un planeta tot ple de nens i nenes

els mestres són el risc d'aquest gran paradís

les classes són els pobles el pati és una selva

i els pares uns extraterrestres

l'escola és un rebost on casi tot està molt bo

hi ha un racó ple de carbasses pels que no s'esforcin massa

les patates fan socials les llaunes ciències naturals

tots els ingredients per fer-se gran

Ah! M'agrada tant el cole Ah!

M'agrada tant anar a l'escola

M'agrada estar amb els amics

M'agrada tant! M'agrada

M'agrada tant! De vegades

   

El cole és un dibuix que es va acabant a cada curs

on cada mestre és un color que pinta als nens per ser millors

el cole és un gelat que es fon al juny i s'ha acabat

es ple de nens que es van fent grans

Anar a l'escola m'enamora! Anar a l'escola em torna boja

 Hi estic molt bé! Em sento tant feliç!

Anar a l'escola m'enamora! Anar a l'escola em torna boja

 Hi estic molt bé! Sóc tant feliç!

Ah! M'agrada tant el cole Ah!

M'agrada tant anar a l'escola

M'agrada estar amb els amics

Anar a l'escola m'enamora! Anar a l'escola em torna boja

 Hi estic molt bé! Em sento tant feliç!

Anar a l'escola m'enamora! Anar a l'escola em torna boja

 Hi estic molt bé! Sóc tant feliç!

M'agrada tant anar a l'escola

M'agrada estar amb els amics

M'agrada tant! M'agrada

M'agrada tant! De vegades
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