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Conchas do MarPara saber quem 

eu souSeja timidoComa da minha 

mãoDeixe-me acariciar seus 

cabelosPara saber quem eu 

souTire suas garras pouco porum 

pouquinho 
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Me faça sentir que vocêposso 

abraçarPara saber quem eu 

souNão vamos falar sobre o 

passadoVamos confiar que desta 

vezvai funcionarPara saber quem 

eu souNão vamos falar sobre o 



passadoTe emprestar meus 

braçosVamos nos soltar lado a 

ladoE então seremos dois. 
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Para saber quem eu souDeixe-me 

segurar suas mãosSussurro em 

seu ouvidodevagarTe emprestar 

meus braçosE haverá tempo para 

eleamorPara saber quem eu 

souNão vamos falar sobre o 

passadoTe emprestar meus braços 
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Vamos nos soltar lado a ladoE 

então seremos doisSe você quer 

saber quemsouMe diga, me 

digaEu te ofereço minhas mãosE 

minha respiraçãoSe você quer 

saber quemsouDe lençóis 



limposMeu coração espera por 

você. 
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Para saber quem eu souNão 

vamos falar sobre o passadoTe 

emprestar meus braçosVamos nos 

soltar lado a ladoE então seremos 

dois.Cruze a linhaCruze a linhaPor 

você 
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Por teu amorE isso me 

custouClimaMe custou minha 

vidaCruze a linhaMortalA linha da 

liberdadeLinha do amorCruze a 

linhaEsperaBrigando 
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Você não descobriuE isso 

doeuCruze a linhaMortalA linha da 

liberdadeLinha do amorCruze a 

linhaTudo tremeuE ainda estamos 

aquiEra mentira 
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O verdadeiro amorCruze a 

linhaMortalA linha da 

liberdadeLinha do amor.Onde 

crescemosamorO mundo continua 

dandoVoltas e voltas 
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E eu não sei mais o que fazercom 

vocêEu não sei o que fazer 

comigoÉ melhor você lembrarÉ 

melhor você fãÉ melhor você ir de 

novoOnde crescemosamorVocê 



ainda é divinoSem nada para 

invejar 
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Hoje eu proponho algo para 

vocênovoVocê não está indo 

paraesqueçoE os tempos 

virãoBonsComo aqueles que 

eramOntemNinguém vai esquecer 

o quefoiSeu cabelo ainda cai em 

mimpele 
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Vamos defender a loucura 

éalegriaVamos defender a loucura 

éum jogoNós defendemosÉ a 

nossa razão de viverEntre os 

loucos não háloucuraVamos 

defender a loucurapor DeusVamos 

defender a loucura 
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Para nossa mãeVamos defender a 

loucuraCom a mão direitaE 

levanteMão sinistraPorque o 

mundo esta loucoPesadelos do 

sãoDefenda a alegria deesta 

loucoEstar erradoPara dizer eu 

comando aqui. 
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E se eles te pegassemNão seja 

pegoDuas vezes o mesmo depara 

todo sempreIdiotas que vão 

crescerDefender a loucuraIsso diz 

o que seráQuem manda 

aquiAumente sua loucuraIsso é 

sensatoO berço vai fazer você. 
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Coloque espelho contra 

espelhoNa sua 

paredesobreviventesPara o 

confinamentoDefenda sua 

loucuraEla disse simEla disse 

simEu te amo, meu amorEntão 

aconteceuEu te amo, meu amor 

Página 17 

Depois de tanto tempoDe tanto 

caminharFinalmente eu me 

encontroelaE me encantaEu 

estava bem vestidaMeu corpo 

ficou reluzenteLá cure minha 

vidaAplausos a este amorDepois 

de nósnós achamos 
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Tomamos um caféEu o beijei na 

bocaEu chupei a pele deleEles 



dizem que ela e euDe mãos dadas, 

parecemosA cidade do amorUm 

mundo de 

ilusãoDirigindoGerenciando a 

vidaSobe meu amor 
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Eu viajo a viagemEstou indo para 

milEu dou graçasSeus olhos 

noturnosEles lidam melhorVamos 

milO hotel está pertoVocê 

sentiráO calorNós vamos ao redor 

do mundo 
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FazendoOlá Olá OláWawOlá Olá 

OláWawCom seus quadrisOlá Olá 

OláWawNós vamos ao redor do 

mundoGerenciando o instinto 
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eu sigo vocêSeus olhos sempre 

esperamNa cervejariaOnde nós 

fornecemosPor enquantoE a 

paixãoDirigindo dirigindoVamos 

milEm teus braçosPara o seu 

corpoNós olhamos para o mar 
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Entra no meu carroO lobo é 

melhorQuem come melhorDo que 

se trataSe você me 

perguntarPorque eu façoPorque 

eu vouSe você me perguntarDo 

que se trataÉ porque eu quero 
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Para me tratarVida melhorE eu 

não possoacostumarPara os 

bastardosLutadoresDisputantesAd

versários avisadosE se você me 



perguntarPorque eu escrevoÉ isso 

que eu queroDesejo 
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ProfundamentePara me tratarVida 

melhorChora uma dor distanteDe 

confinamentoE melancoliaA fruta 

não chegaE entediado com o 

passadoTanto 

tempodesperdiçadoComo agoraSe 

trata 
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Que eu trato melhor ovidaE eu 

realmente não seiSe isso vai 

acontecer comigoUm alívio, um 

soproUm sucessoUma verdadeira 

soluçãoE esta musicaTenta me 

tratarVida melhor 
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