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INTRO: E 
 
 
E 
I can't sleep at night,   I can't eat a bite  
            B                          E 
'Cause the man I love, he don't treat me right  
A/C#                     Am/C                         
  He makes me feel so blue,  I don't know what to do  
E/G#                    E7 
  Sometime I sit and sigh   and then begin to cry  
       B7                              E 
'Cause my best friend said his last goodbye  
  
 
           E          B7                    
There's a change in the ocean  
E                             E7  
   Change in the deep blue sea, my baby  
A                                                E      
   I'll tell you folks, there    ain't no change in me  
    B7                         E 
My love for that man will always be  
 
  
E                    E7          
Now I got the crazy blues  
A                   E      
Since my baby went away  
E                     E7          
I ain't got no time to lose  
F#7               B7  
I must find him today  
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         E/G# (breque)        Em/G          
Now the doctor's gonna do all that he can  
     B7/F#                     E          
But what you're gonna need is an undertaker man  
  F#7            
I ain't had nothin'     but bad news  
 B7                  E  
Now I got the crazy blues 
 
 
          E   f#   g#  a    b   c#    b   g#   E  
Now I can read his letter, I sure can't read his mind 
A                                              E  
   I thought he's lovin'me, he's leavin' all the time. 
B                                   E  
   Now I see . . .  My poor love was lyin'. 
 
 
   E   f#     g#  a    b      c#  b   g#   E  
I went to the railroad hang my head on the track 
A 
   Thought about my daddy I gladly snatched it back 
B                                    E  
   Now my babe's gone  and gave me the sack. 
 
 
E                    E7          
Now I got the crazy blues  
A                   E      
Since my baby went away  
E                     E7          
I ain't got no time to lose  
F#7               B7  
I must find him today  
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         E/G# (breque)      Em/G          
I'm gonna do like a Chinaman, go and get some hop, 
     B7/F#                     E          
Get myself a gun, and shoot myself a cop! 
  F#7           
I ain't had nothin' but bad news 
B7                  E  
Now I've got the crazy blues. 
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CRAZY BLUES – LOUCO BLUES  
 

Não consigo dormir à noite 
Eu não consigo comer nem um naco  
Porque o homem que eu amo 
Ele não me trata bem 
 
Ele me faz sentir tão triste 
Eu não sei o que fazer 
Às vezes eu sento e suspiro 
E então comeco a chorar 
Porque meu melhor amigo 
Disse seu último adeus 
 
Há uma mudança no oceano 
Mudança no mar azul profundo, baby 
Eu vou te dizer gente,  
não há nenhuma mudança em mim 
Meu amor por esse homem sempre vai existir  
 
Agora eu tenho o louco blues  
Desde que meu baby foi embora 
Eu não tenho tempo a perder 
Eu preciso encontrá-lo hoje 
 
Agora o médico vai fazer tudo o que puder 
Mas o que vai precisar é de um agente 

funerário! 
Eu não tenho nada além de más notícias, 
Agora eu tenho o louco blues  
 

 

Agora eu posso ler suas cartas 
Eu com certeza não posso ler sua mente 
Eu pensei que ele estivesse me amando 
Mas estava o temp tod prestes a partir  
Agora vejo que meu pobre amor estava 

mentindo  
 
 
Eu fui para a estrada de ferro,  
colocar minha cabeça no trilho 
Pensei no meu amor e voltei feliz da vida  
Agora meu amor se foi e me deu o fora 
 
Agora eu tenho o louco blues  
Desde que meu baby foi embora 
Eu não tenho tempo a perder 
Eu preciso encontrá-lo hoje 
 
 
Eu vou fazer como um chinês,  
Arranja uma arma e dar um tiro na cabeça 
Eu não tenho nada além de más notícias, 
Agora eu tenho o louco blues  

 

 

INTRO 

 


