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[Primera Parte] 

                   Am              B7

O amor tem seus caprichos, traiçoeiro

                 Em

É da paz e é da guerra, traiçoeiro

                     Am            B7

É da trégua e do conflito, traiçoeiro

               Em

É verão e primavera, (traiçoeiro)

                   Am            B7

Um dia, sorriso e festa, traiçoeiro

                    Em

No outro, gelado e frio, (traiçoeiro)

                  Am            B7

E deixa a alma deserta, traiçoeiro

                 Em

Na solidão do vazio

[CORO] 

                 Am

É no balanço das ondas
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          B7        Em

No vai e vem da paixão

                     Am

Que eu canto essa ciranda

    B7          Em

De ciúme e traição

                 Am

É no balanço das ondas

          B7        Em

No vai e vem da paixão

                     Am

Que eu canto essa ciranda

     B7         Em

De ciúme e traição

[Primera Parte] 

                   Am              B7

O amor tem seus caprichos, traiçoeiro

                 Em

É da paz e é da guerra, traiçoeiro

                     Am              B7

É da trégua e do conflito, é traiçoeiro

               Em

É verão e primavera, traiçoeiro

                   Am            B7

Um dia, sorriso e festa, traiçoeiro

                   Em

No outro, gelado e frio, traiçoeiro

                  Am            B7

E deixa a alma deserta, traiçoeiro

                Em
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Na solidão do vazio, traiçoeiro

                   Am              B7

O amor tem seus caprichos, traiçoeiro

                 Em

É da paz e é da guerra, traiçoeiro

                     Am            B7

É da trégua e do conflito, traiçoeiro

               Em            

É verão e primavera, traiçoeiro

                   Am            B7

Um dia, sorriso e festa, traiçoeiro

                    Em

No outro, gelado e frio, (traiçoeiro)

                  Am            B7

E deixa a alma deserta, traiçoeiro

                Em

Na solidão do vazio

[CORO] 

                 Am

É no balanço das ondas

          B7        Em

No vai e vem da paixão

                     Am

Que eu canto essa ciranda

    B7          Em

De ciúme e traição

                 Am

É no balanço das ondas

          B7        Em

No vai e vem da paixão
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                     Am

Que eu canto essa ciranda

    B7          Em

De ciúme e traição

                     Am

Que eu canto essa ciranda

     B7         Em

De ciúme e traição

                     Am

Que eu canto essa ciranda

     B7         EmDe ciúme e traição
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