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I

evoco a luz
do quarto
a tomada é meu deus



II

a luz reflete
sangra na parede
úmida do outono 
cheio de vapor
no chão de satolep
a rua arde
nos olhos o coração só sabe
sangrar tua saudade
escorrendo sombra que
feito teatro de sombras
pesa sobre meu mundo
tudo encenação de primeira 
ordem primeiro amor primeiro adeus primeiro luto
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III

um deserto
em meu peito
grito teu nome
nem o eco me responde
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IV

a vida deu 
um nó e se enforcou:
eis o limite meu
para o amor
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V

sufocando o fôlego
da tua ida
aperto os cadarços
para não tropeçar
no teu adeus 
exausto de mim
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VI

a vida me pediu
abrigo mas tua
ausência ocupa
todo o meu espaço
na existência dessa
dor medonha tamanha criança
que me obriga a dormir
sem ter sono barriga para cima
os pés na parede o vento 
soprando na janela 
da minha noite sem lua nem estrelas
durmo na ilusão de sofrer menos
acordo a mesma desafiando a medicina
oriental que ainda me mantém de pé
um caco juntando pedaços
a casa vazia
a geladeira cheia
a barriga nem ronca mais
a vida um sushi insosso 
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//comida sem fritura não tem graça
não se suja pratos
não se lambe dedos
não se ri satisfeito
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