
TAN DE BO

Ritme triangle

Xilòfon (per començar 5 compassos d'espera)

F                                    C
Tant de bo sigui llarg el viatge
             Bb                                      F                 C
Tant de bo que l'................... a cada passa pesi menys
             Dm                       C
Tant de bo, quan tornis a casa
          Bb                         C
No t'atrapi la llagrima als ulls, passis full
              F                               C                                  Bb                                           C
Tant de bo la ................... no vagi mai vestida, i que et porti el ............., quan vingui el llop
             C              F                              C              Bb          A
Tant de bo que la por no s'abraçi a la pena, oh no no!

F                                            C
Tant de bo ens sedueixi el paisatge
             Bb                                       F                    C
Tant de bo, que els .................... ja no mirin sota el llit
           Dm                    C                                       Bb
Que la nit no t'apagui l'espelma, que es fongui el neguit
                              F                             C
Tant de bo et donin ............... i no et tallin les ales
F                   C                                   Dm
Caure sobre vellut però no et donis per vençut
                             F                 C
Tant de bo un dia el nord sigui sud oh!
 Dm                   C                     Bb                            A
Que t'envolti la gent de mirada ............................



F                                       C
Tant de bo sigui llarg el viatge
             Bb                                     F                     C
Tant de bo que mil paraules valguin més que una imatge
             Dm                               C
Tant de bo acabi en ............... la partida
           Bb                     F          C
Que la vida fos més innocent, un joc de nens
F                                                C 
Tant de bo ..............un tren cada dia
Bb                                    F             C
Que la fi del món no tingui final de dia
               Dm                                       C
I tant de bo quedi .............. qui empresona
           Bb                            C
Que coneguis la felicitat en persona.
F                                           C
Tant de bo dos i dos sumin quatre
Bb                                                    F               C
Tant de bo que ara la ................ no sigui cosa de tres
               Dm                          C
Tant de bo que la sang fos .
         Bb                     C
I no l'arma dels impotents, que caiguin panys
F                                       C
Tant de bo s'obrin totes les portes
    Dm                                   F       C
Que es llevin amb un ..................., tant de bo
F                                 C
Que la vida no fos batalla
Bb                                 A
I que et tregui a ballar quan balla

Saltimbanqui!


