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Bloqueado
Catch Side

Solo intro:
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F#                D#m              B
 Eu vejo todo dia o seu sofrimento
                   C#
você nao consegue parar de chora
F#                 D#m          B
 na sua lista nao tinha garotos
                    C#
fui um daqueles que podia falar
         D#m              B
mas eu lembro da nossa vez
         F#                 C#
quando sempre tinha algum imbecil
        D#m            B
com seu novo namorado voce
      F#                   C#  
so me ve como um mais bom amigo

 F#   D#m     B         C#
entao nao ve que ainda gosto de você
F#       D#m    B       C#
se tem alguem que pode ti fazer feliz
  D#m                  B               F#
larga ele logo e vem comigo para o mar
                    C#      D#
a nossa historia merece recomeçar

D#           F#
o tempo vai dizer
                    C#
como azul da cor do mar
                 D#m



nossa historia acabou
         B      F#          C#
por que você preferiu assim
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F#                      D#m
 como é duro abrir sua bolsa e ver
B                     C#      
 varios bilhetes com amo você
F#                 D#m 
 te ver acompanhada no cinema
  B              C#
ele te agarrando na ultima fileira

D#m       F#     C#              B
 nao da... ee vi tudo passar na minha cabeça.
       D#m                   F#
nosso jeito de lanchar peço dois você com seis
          C#                       B
o que eu quero é estar contigo de novo outra vez

 F#   D#m     B         C#
entao nao ve que ainda gosto de você
F#       D#m    B       C#
se tem alguem que pode ti fazer feliz
  D#m                  B               F#
larga ele logo e vem comigo para o mar
                    C#      D#
a nossa historia merece recomeçar

D#           F#
o tempo vai dizer
                    C#
como azul da cor do mar
                 D#m
nossa historia acabou
         B      F#          C#
por que você preferiu assim

D#m                 F#
   eu pensei em mudar



                   C#
mas eu já vi que não da
                 B
nos meus sonhos você sempre chega
C#           F#
pidindo pra ficar


