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Só Mais Uma Noite Pra Mudar Nossa Vida
Armandinho
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    Bm                F#m
Só mais uma noite pra mudar nossa vida
           Bm                F#m
Tem que ser agora, amanhã outro dia

    Bm                F#m
Tudo conspira a nosso favor
    Bm                F#m
A noite indica que vai ter amor
    Bm                F#m
Deixa essa mão vou te levar pro céu
    Bm                F#m
Beija essa flor, deixa escorrer o mel
G              F#
Um gole do teu mel

           Bm                F#m
Só mais uma noite pra mudar nossa vida
           Bm                F#m
Tem que ser agora, amanhã outro dia

   Bm                F#m
Tudo conspira a nosso favor
  Bm                F#m
A noite indica que vai ter amor
  Bm                F#m
Deixa essa mão vou te levar pro céu
  Bm                F#m
Beija essa flor, deixa escorrer o mel
G              F#
Um gole do teu mel

           Bm                F#m
Só mais uma noite pra mudar nossa vida
           Bm                F#m
Tem que ser agora, amanhã outro dia

   Bm                F#m
Já foi, já foi, já foi



   Bm                F#m
Já foi amor
   Bm                F#m
Já foi, já foi, já foi

  Bm                F#m
Deixa eu te contar um segredo
  Bm                F#m
Não, não, não, não tenha medo
  Bm                F#m
Deixa essa mão vou te levar pro céu
  Bm                F#m
Beija essa flor, deixa escorrer o mel
G               F#
Um gole do teu mel

     Bm                F#m
Já foi, já foi, já foi
     Bm                F#m
Já foi, já foi, já foi

  Bm                F#m
Faça amor, não faça guerra
  Bm                F#m
Pensa numa nova vida que te espera
  Bm                F#m
Há sinais que devemos sentir
  Bm                F#m
Há caminhos que devemos seguir
G               F#
Por isso estou aqui

           Bm                F#m
Só mais uma noite pra mudar nossa vida
           Bm                F#m
Tem que ser agora, amanhã outro dia
           Bm                F#m

  Bm                F#m
Já foi, já foi, já foi
  Bm                F#m
Já foi, já foi, já foi


