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Só Os Loucos Sabem 

(Charlie Brown Jr.) 

 

Agora eu sei exatamente o que fazer 

Bom recomeçar, poder contar com você 

Pois eu me lembro de tudo, irmão 

Eu estava lá também 

Um homem quando está em paz 

Não quer guerra com ninguém 

Eu segurei minhas lágrimas 

Pois não queria demonstrar a emoção 

Já que estava ali só pra observar 

E aprender um pouco mais  

sobre a percepção 

Eles dizem que é impossível encontrar o 

amor 

Sem perder a razão 

Mas pra quem tem pensamento forte 

O impossível é só questão de opinião 

E disso os loucos sabem 

Só os loucos sabem 

Disso os loucos sabem 

Só os loucos sabem 

Toda positividade eu desejo a você 

 

 

Pois precisamos disso nos dias de luta 

O medo cega os nossos sonhos 

O medo cega os nossos sonhos 

Menina linda, eu quero morar na sua rua 

Você deixou saudade 

Você deixou saudade 

Quero te ver outra vez 

Quero te ver outra vez 

Você deixou saudade 

Agora eu sei exatamente o que fazer 

Vou recomeçar, poder contar com você 

Pois eu me lembro de tudo, irmão 

Eu estava lá também 

Um homem quando está em paz 

Não quer guerra com ninguém 
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RESPONDA ÀS QUESTÕES: 

1. O texto que foi lido é: 

a) uma notícia. 

b) uma reportagem. 

c) uma letra de música. 

d) uma crônica de jornal. 

e)um poema social. 

 

2. Analise as afirmativas: 

I – o texto inicia com o autor falando na primeira pessoa do singular. 

II – a palavra “loucos” é um adjetivo no contexto em que aparece. 

III – a palavra “medo” é um substantivo. 

Qual alternativa traz a resposta só com as afirmativas corretas? 

a) I, II e III. 

b) I e II. 

c) II e III. 

d) I e III. 

e) I. 

 

3. Podemos conceituar “loucos” nessa música como: 

a) alguém que supera limites. 

b) alguém que precisa tratamento psicológico. 

c) alguém muito feliz. 

d) alguém muito paranoico. 

e) alguém que tem uma boa opinião. 

 

4. A palavra “guerra” está no sentido de: 

a) conflito. 

b) percepção. 

c) harmonia. 

d) paz. 

e) invasão. 

 

 

SUGESTÃO: OUÇA ESSA MÚSICA, É MUITO BOA!  


