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Loucura  
Paulo Kalu e Deco Honorato   
 
Tom: Am 
 
Intro:  G  Am  G  Am  Em  F   E7  (2x) 
 
Dm                                                   Am 
_____Vi murchar as flores de maio 
Dm                                                F     E7 
_____Desbotaram-se as fantasi….as 
 F                                                    Am 
_____Risos e lamentos que ouviu-se 
ecoar 
       G       F     E7  (G Am   G   Am 
Daqui dilaceraram-se 
 
 Em  F  E7  G  Am  G  Am  Em  F  E7 )  
  
 Dm                                         Am 
_____Vi cair as folhas de outono 
 Dm                                        F    E7 
_____destoaram-se as alegri...as  
 F                                         Am 
____pipas e meninos, sorriso das ruas 
      G          F             E7 (G       Am    G 
daqui, de lá não mais se … viu 
 
Am   Em   F   E7   G   Am   G   Am   Em 
F  E7 ) 
 
 F                                               Am 
____Eis o firmamento do espaço 
 G                                                      C      E7 
____transcendendo a vida amiú … de 
 

Dm                                                   Am 
____Transformando gotas de orvalho 
 F 
em torrentes percorrendo 
     E7                                  F           E7 
a fim de desaguar no ma……...r 
       F            E7 
no ma……..r 
  
 
Dm                                   Am 
____Gritos de agonia calaram, 
Dm                                     F    E7 
____juventude despetalou-se, 
 F                               Am   
____a loucura elogiou a si mesma 
        G          F        E7   G    Am 
sentada à beira de   um   rio 
 
  
 
 
 

 

 
 


