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Baile Milkshake (Bambambam)
Catch Side

(intro) Bb Eb F Bb Gm F (2x)
        Bb Eb F Eb Ebm7

Bb                     Dm7
Hoje à noite eu me prometo
                Cm7                         F    Bb
fazer todas as coisas que eu sempre quis fazer,
                      Dm7
eu vou sair da tempestade
                  Cm7
vou deixar felicidade
                     F
pra quem quiser receber.

    Gm             Dm7          Cm7
Eu vejo a luz nos olhos de quem ama,
               Gm       Dm7
no fim do túnel, a esperança
       Cm7    Ebm7
vai vencer os nossos medos.

 Bb  Bb                Eb   F
(Não,Não)Não existe a hora certa
 Bb  Bb          Gm   F
(Não,Não)para se divertir
 Bb  Bb         Eb     F
(Não,Não)e se você não sabe
Eb             F         Bb  (Eb F  Bb Gm F)
sinta o som da música fluir.

Bb                   Dm7
Aqui as horas vão passando
             Cm7                     F     Bb
o baile terminando, acho que vou sobrar,
                       Dm7
de longe eu vejo uma garota
                 Cm7
dançando livre e solta
                    F
vou tentar me aproximar

    Gm             Dm7          Cm7
Eu vejo a luz nos olhos de quem ama,
               Gm       Dm7
no fim do túnel, a esperança
       Cm7    Ebm7
vai vencer os nossos medos.



 Bb  Bb                Eb   F
(Não,Não)Não existe a hora certa
 Bb  Bb          Gm   F
(Não,Não)para se divertir
 Bb  Bb         Eb     F
(Não,Não)e se você não sabe
Eb             F         Bb     (Bb Am Eb)
sinta o som da musica fluir.

      F    Bb      Gm            Eb
Aahh noite vem abraçar os nossos sonhos
      F            Bb    Bb  Am  Eb
e ela disse, eu já sei, (Bam Bam Bam)
             F
e eu disse a ela
      Bb          Gm     Eb
você nunca me viu antes
          F            Bb   Bb   Bb
mas nesse baile eu sou rei, rei, rei.

 Bb  Bb                Eb   F
(Não,Não)Não existe a hora certa
 Bb  Bb          Gm   F
(Não,Não)para se divertir
 Bb  Bb         Eb     F
(Não,Não)e se você não sabe
Eb             F         Bb
sinta o som da musica fluir.

 Bb  Bb                Eb   F
(Não,Não)Não existe a hora certa
 Bb  Bb          Gm   F
(Não,Não)para se divertir
 Bb  Bb         Eb     F
(Não,Não)e se você não sabe
Eb             F         Eb
sinta o som da musica fluir.
                F
(sinta o som da música)
Eb             F         Bb
sinta o som da musica fluir.


