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Ela 
acordou,

e 
havia 
uma 
luz.
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Ela resolveu 
que não iria 

surtar.

Ela só 
reconhecia 
a cômoda.

que era 
sua cômoda.

Pelo 
menos 
achava

Afinal, é óbvio que 
aquilo era um sonho.

ACORDA! 

AGORA 
ACORDA!

QUEM É 
VOCÊ?

Se estivesse acordada, 
quem sabe ela notaria  

o quarto decrépito,  
o cobertor podre,  

a lâmpada sem abajur.
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