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 DO                               SOL 
Cantar-te tot allò que més m’agrada, poder-t’ho explicar amb una cançó.
 DO                             MIm  RE                              SOL→DO→RE
Petits plaers del nostre dia a dia, allò que em fa feliç i em fa ser jo.
       SOL 
M’agrada quan te’n rius, m’agrada quan m’enfado amb tu,
m’agrada quan ballem, quan parles, quan em mires.
        DO                                                   SOL 
M’agrada un petó, m’agrada l’abraçada d’un amic sincer.
        SOL 
M’agrada un got de vi, m’agrada el pa amb tomata,
m’agrada un cigarret i la meva guitarra.
        DO                                                      SOL 
M’agrada el cafè amb llet i fer la migdiada al teu llitet.
         RE                  RE7        SOL 
M’agrada dir el que dic, m’agrada fer el que faig,
         RE                               SOL 
m’agrada ser com sóc i m’agrada anar on vaig.
        SI7                          MIm   →  RE →DO → RE →      SOL 
M’agrada l’aigua clara i el xocolata espès.        Tu saps com a mi m’agrada.
RE 
        SOL 
M’agrada el futbol i fer el gandul a casa,
la dona del veí quan surt a la terrassa.
        DO                                                           SOL 
M’agrada fer l’amor i fer el pocavergonya amb els amics.
         RE                 RE7         SOL 
M’agrada dir el que dic, m’agrada fer el que faig,
         RE                               SOL 
m’agrada ser com soc i m’agrada anar on vaig.
        SI7                           MIm   →  RE →DO → RE →       SOL 
M’agrada l’aigua clara i el xocolata espès.           Tu saps com a mi m’agrada.
RE7 
                    DO                            RE 
M’agrada despertar i trobar-te al meu costat.
                   SOL →   SI7    →        MIm 
M’agrada corregir els errors d’un temps passat.
                           LA                              RE7        SOL     RE7 
M’agrada estar segur que mai és massa tard. I com m’agrada.
                          DO 
M’agrada alçar la veu quan em vulguin fer callar.

                             SOL    →   SI7  → MIm → 
M’agrada estar tranquil perquè tu sempre hi seràs.
        RE  →     LA                         RE7     SOL              RE7 
M’agrada estar segur que mai és massa tard. I com m’agrada.
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