
Artur Martí - Cafè Exprés  
tone: Ab 


tempo: 119bpm 

intro: 


(Ab Ab Bb Bb ) x2 


Ab                                Bbm               Eb                         Db 


Vaig anar a aquell festival, de vora el mar, una nit de juliol. 


Ab                        Db         Eb                        Db 


hi tocava en Ben Harper, i a mi m’agradava molt. 


Ab                                    Db        Eb                               Db 


Vaig anar a buscar unes braves, i el meu món es va aturar; 


Ab                     Db    Eb                                Db 


no sabia ni qui eres, però ens havíem vist abans; 


Ab                              Db    Eb                        Db 


en un somni o en un llibre, i ara et tenia al davant. 


Ab                              Bbm                   Eb     Db 


Et prometo que és el primer cop, que faig això... 


Ab                                Bbm  Eb                                  Db 


però si un dia et ve de gust, podem prendre un cafè junts; 


Ab                                Bbm  Eb                                  Db 


però si un dia et ve de gust, podem prendre un cafè junts. 


break: 


( Ab Eb Db Db) (Ab Eb Fm Db) 




Ab                        Bbm    Eb                             Db 


Despatxaves a la barra, "hola bon dia, com estàs?”. 


Ab                                Db     Eb                           Db 


Vam colar - nos a una festa, i després jo vaig tornar, 


Ab                                 Db     Eb                          Db 


a buscar - te amb la mirada , amb un paper a la mà… 


Ab                              Bbm                   Eb     Db 


Et prometo que és el primer cop, que faig això... 


Ab                                Bbm  Eb                                  Db 


però si un dia et ve de gust, podem prendre un cafè junts; 


Ab                                Bbm  Eb                                  Db 


però si un dia et ve de gust, podem prendre un cafè junts. 


Ab                                Bbm  Eb                                  Db 


però si un dia et ve de gust, podem prendre un cafè junts; 


Ab                                Bbm  Eb                                  Db 


però si un dia et ve de gust, podem prendre un cafè junts.
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CHORDS:  

Ab : 466544 

Bbm : 688666 

Db : X46664 

Eb : X68886 

Fm : X8( 10 )( 10 )98 


