
A CANÇÃO DO LOUCO 
 
 

 
 
 Eu vou viver para sempre! Vou correr pelos montes desgastados pelo 
vento, enquanto a dor de quem se foi se esvai como um rumor gutural e 
incompreensível. 
 
 Eu vou lembrar para sempre! Vou lembrar de você e do sol sobre 
minha pele jovem, ainda que ele se esfrie! Como um deboche ao tempo eu 
caminho sobre a estrada de tijolos amarelos com os pés descalços e a alma 
solitária. 
 
 Eu vou querer para sempre! Vou querer sentir o aroma da vida com 
você ao meu lado, mesmo quando a sua face for uma obscura lembrança 
apagada pela borracha implacável do adeus. 
 
 Eu vou chorar para sempre! Vou chorar por nós, por todos que não 
puderam, ou não quiseram se render às lágrimas, por esquecer que um dia 
também iriam partir, embalados pelas lágrimas de quem ficou. 
 
 Eu vou tocar para sempre! No alto de uma montanha eu vou tocar a 
minha velha guitarra vermelha, mesmo que você não me ouça, os acordes 
soam na imensidão do vazio. 
 
 Eu fui ferido para sempre! Eu acreditei na sua verdade, eu olhei a sua 
figura se despedindo num adeus eterno, eu quis gritar, mas eu sabia que 
você não ia me ouvir, seus olhos se fecharam em outro tempo, em outra dor. 
 
 Tudo que eu quis eu perdi! Eu escolhi o meu caminho, eu tracei o meu 
destino, não sou louco por querer, mas por não viver para sempre, por não 
me lembrar para sempre, por não querer tanto, por não chorar como devia, 
por não saber tocar o que queria e por não me ferir, por nunca tentar!  
 

Eu não quero mais o meu caminho! Eu andei sozinho enquanto havia 
luz e agora na escuridão eu me pergunto onde está você? Mesmo na loucura 
eu te vi andar em um caminho estreito, se és louco o bastante para me 
aceitar, eu te acompanho! 
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