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[Primera Parte]

A                          C#m

  O azul e o sol moram em ti, cigarra

D                            A  E/G#

  Meus males se vão com tua voz

  F#m7

Quem te trouxe pra perto

        C#m

Eu não sei

                          D

Mas de graça lhe entregaria

                        A  E/G#

O meu mundo todinho de fé

  F#m7

Quem te trouxe pra perto

        B7

Eu não sei

                          D

Mas de graça lhe entregaria

                  A
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O meu mundo todinho

[Segunda Parte]

A                            C#m

  Sabe quando te vejo de longe, cigarra?

D                             A  E/G#

  Tu cintila uma força tão rara

F#m7                              C#m

    Os teus pés são grudados no chão

                             D        

Mas tão lindo é ver teu coração

                                A   E/G#

Se espalhando em canção na tua casa

F#m7                               B7

     Os teus pés são grudados no chão

                             D

Mas tão lindo é ver teu coração

                      A

Se espalhando em canção

[CORO]

          F#m7

Eu quero tanto, mas tanto

          C#m

Quero te ver

          D                  A    

Eu quero muito saber do teu mar

   E/G#  F#m7               

Fala da dor que eu te cuido

          B7           

Fala do amor, diga tudo

               D
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Que eu viro o peito do avesso

              A

Pra lhe entregar

   E/G#  F#m7               

Fala da dor que eu te cuido

          B7          

Fala do amor, diga tudo

               D            

Que eu viro o peito do avesso

              A  E/G#

Pra lhe entregar

( F#m7  B7  D  A ) 

( F#m7  B7  D)

[Segunda Parte]

F#m7                            C#m

  Sabe quando te vejo de longe, cigarra?

D                             A  E/G#

  Tu cintila uma força tão rara

F#m7                              C#m

    Os teus pés são grudados no chão

                             D        

Mas tão lindo é ver teu coração

                                A   E/G#

Se espalhando em canção na tua casa

F#m7                               B

     Os teus pés são grudados no chão

                             D

Mas tão lindo é ver teu coração

                      A

Se espalhando em canção
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[CORO]

          F#m7

Eu quero tanto, mas tanto

          C#m

Quero te ver

          D                  A    

Eu quero muito saber do teu mar

   E/G#  F#m7               

Fala da dor que eu te cuido

          B7           

Fala do amor, diga tudo

               D

Que eu viro o peito do avesso

              A

Pra lhe entregar

   E/G#  F#m7               

Fala da dor que eu te cuido

          B7          

Fala do amor, diga tudo

               D            

Que eu viro o peito do avesso

              A  E/G#

Pra lhe entregar

[Final] F#m7  B7  D  A  E/G#

        F#m7  B7  D  A  E/G#

        F#m7  B7  D  A  E/G#        F#m7  B7  D  A
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