
Intro:

e---------------|---------------|---------------|
B---------------|---------------|---------0-----|
G---------0-----|-------0---0---|-------0---0---| x2
D-----2/4---4-2-|-----4---4---4-|-----4-------4-|
A---2-----------|---4-----------|---4-----------|
E-0-------------|-2-------------|-2-------------|

  A        Em
Günahlarla dans ettim
A            Em
Hazlardan yaprak takvim
A        Em           G
Yaşıma büyük geldi ömrüm
A          Em
Toprağın cömertliği
A             Em
Rengi kor rengi haki
A          Em          G
Sen o toprağı gel bana sor

E-3-2-0---

Em         F#m



Bin yıldır yaşıyorum
Em          F#m
Sormayın kaç yaşındayım
Em           F#m
Bin yıldır bu dünyadayım
Em           F#m
Hesap edin kaç yaşındayım

A          Em
Yüzümde yastık izim
A          Em
Yağmurda ayak izim
A        Em         G  
Ruhum sana çökmez dizin
       
-- Nakarat Tekrar --

Not: Nakaratta intro arpejini kullanabilirsiniz.
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Duyurular

Orijinal tona uygun ve doğru akorların kullanıldığı gönderileriniz onaylanırken, bu kriterler dışında
kalanlar maalesef onaylanmıyor. Kontrol aşaması yoğunluk sebebiyle hayli uzayabiliyor, ama
eklenmesi için gönderdiğiniz her şarkı mutlaka kontrol ediliyor.

Akor GönderileriTüm Duyurular

Artık demolarınızı / kayıtlarınızı MP3 dosyası olarak eklemek zorunda değilsiniz. Youtube'a
yüklediğiniz videolarınızı da sitemize ekleyerek kullanıcılarımızla paylaşabilirsiniz.

Demo Videolarınızı EkleyinTüm Duyurular

Artık sevdiğiniz şarkıların akorlarını her defasında tek tek aramamanız için şarkı listenizi
oluşturabilirsiniz. Şarkıcı fotoğrafının hemen üstündeki ''Şarkı Listeme Ekle'' seçeneğine tıklayıp liste
oluşturmaya başlayabilirsiniz. Oluşturduğunuz listedeki şarkılara göz atmak ya da düzenlemek için
''Üye Menüsü'' linkinden ''Şarkı Listem'' seçeneğine tıklamanız yeterli. İyi eğlenceler.

Şarkı Listenizi OluşturunTüm Duyurular

Artık sizler de kaydettiğiniz amatör çalışmalarınızı sitemizde paylaşabilir, OrjinalTon kullanıcılarına
şarkılarınızı dinlettirebilirsiniz.

Demolarınızı GönderinTüm Duyurular

Artık sitemiz üzerinde ilan yayınlayabilirsiniz. Enstrüman alım/satımı veya grup üyesi arama gibi
işlerinizi kullanıcılarımıza duyurarak daha kısa sürede sonuç elde edebilirsiniz.

İlan YayınlayınTüm Duyurular

 Hakkımızda

İçerisinde akor barındıran ya da sadece akor için yapılmış sitelerde şarkıların orijinal tonunu bulmak için
versiyon versiyon gezmekten bıktıysanız, doğru yerdesiniz. Şarkıların yalnızca orijinal tonunda olan
akorlarını barındıran bir sitenin yokluğunu geç de olsa keşfeden bizler; bu eksikliği gidermek için 2011
yılında OrjinalTon’u kurduk.

Bize Ulaşın

 Önerilen Siteler

www.degerliyurt.com
www.goldenreiki.net
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