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Trimmm 

O telefone toca avisando a primeira parada cardíaca do Mo. 
Estava carregando o piolho, assim chamava seu carro, com as compras finais 
para a feijoada do fim de semana. Mais 6 galões de 5 litros de água Minalba.  
Estacionou na área bem em frente a entrada do grande Super Mercado, onde 
era conhecido. 
A gerente Elma o acompanhou com os olhos e na terceira viagem co as com-
pras ofereceu ajuda.  
Ao fazer a curva da saída, Bang. Foi ao chão.  
Uma médica e um enfermeiro que passavam na hora, deram o primeiro socor-
ro. 
Começaram o procedimento de reanimação  
A gerente isolou a área e colocou um cortinado que os separava dos curiosos. 
Ele voltou.  Todos se reanimaram e os bombeiros, que havia sido chamados,  o 
levaram para O Hospital de Lagoa Santa. 
Ao chegar, segunda parada. Sala de emergência. Chamar parentes, ou alguém 
dos contatos de seu celular. 
Assim soubemos e Pedro Marlon, nosso colega e amigo correu para lá. 
Acionado o translado para Biocor de Belo Horizonte, apenas esperando estabi-
lizado, quando veio a terceira parada, de 10 minutos.  
Muito trabalho para a reanimação.  
Quando veio a última parada.  
Já eram 2 e 10 da manhã do 18 de fevereiro de 2021. 

Quatro paradas 
Quatro quadros ele pintara. 
Quatro panelões de feijoada congelara 
Tudo isso naquele dia. 

Dois dias depois, seus amigos e familiares fizemos seu funeral. 
E almoçamos a preparada feijoada. 

Então vimos, como por peças de quebra cabeças, a sincronicidade orquestrada 
da sucessão de fatos  como que coregrafados que fizeram seu ultimo capitulo. 

Chegara a Lagoa santa no 18 de fevereiro de 2020, 22 horas 
Partira do mesmo lugar, 18 de fevereiro de 2021. 
Fora naquela semana a São Paulo despedir-se da amiga Teda. 
Passara 3 semanas com a filha em Floripa 
Dez dias na praia com os amigos, Alexia e eu. 
Fora a Bauru visitar os queridos Vitor, Luciana e Miguel. 

Como contagem regressiva : 
5, 4, 3, 2, 1  Big Bang. 

4



Tarso, 

O livro está muito bonito! 
Muito verdadeiro! 
A despedida da dona Edith (que foto linda)  
a viagem ao Chile e eclipse.   
Senti falta do Thales... 
A busca do sonho sem sonhador 
E as diversas ampliações da física!  
Está um livro gracioso!  
Que desperta movimentos importantes!  
Forças vivas rondam e emergem todo o tempo!  
É visível que vc está oferecendo uma plataforma para que elas venham e to-
mem a alma! 
Bacana, Tarso, muito bacana!  
Uma delícia de leitura e encontro! 

As reflexões ficam para o 25 de janeiro no Guarujá  
Combinado ? 
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Pequeno dicionário da Totalidade  
Pequeníssimo.  

Plim 

Esse pequeno dicionário nasce  
Na hora que os amigos se encontram 
E constatam os limites linguisticos 
Para se falar da totalidade 

Totalidade é lugar ? 
É tempo ? 
É estância de se chegar ? 
Não. 
É só uma forma criada 
Para se referir ao não criado. 

Então é coisa sentida 
Que acontece agora, 
No jorro da vida 
Quando a gente para 
E algo maior não. 

E o pensamento indaga 
E se desconforta 
Por ele não conseguir abarcar. 

Então no silêncio. 
Plim 
Chega vivo. 
Intraduzível 
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Outubro 2020 

Estávamos no veleiro 
Mo e eu, 
Já há uns três dias 
Quando nos deparamos com ela. 

Numa constalação imaginária, 
Ela chegou e se sentou bem ao lado. 
Era silenciosa. 
Seu olhos tocavam fundo 
Brilhavam 

- Mo, é a morte ! 
- Também tô vendo. 

Foi a única troca de palavras. 
E o que se seguiu 
Foi fundamental  
Para o que viria ocorrer. 

Ela não traz nada. 
Não pergunta, 
Apenas observa. 

Reage com mínimos sinais 
Move um milímetro de sobrancelha 
Quando se aprofunda o mistério. 

É mulher ! 
Plim 

É tao serena. 
Plim plim 

É grande. 
Mãos grandes 
Delicada. 
Para se aproximar dela 
Entendê-la 
Somente voltando-se para dentro. 
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Lá está ela. 

Se você quer me entender 
Aproxime-se de você mesmo. 
Se você quer me ver, 
Veja você. 

Então no meu interior 
Brotou o único gesto. 
Ela moveu lentamente a mão, 
E virou a palma para cima. 
Tão gentilmente, 
Que não sabia se demandava 
Ou me oferecia algo, 
Os as duas coisas no mesmo tempo. 

De olhos fechados 
Realizei o movimento. 
Era como prece 
Da minha mão chegava 
Uma beleza sem forma, 
Uma verdade sem palavras, 
Um entendimento de coração. 

E numa respiração funda e lenta vi, 
Ela era eu, 
Eu era ela. 

Me espichei na almofada 
Economizando movimentos 
Entre dormindo e acordado. 

O amigo continuava recostado 
Com as pernas esticadas. 
Na mesma posição que dormira aqueles dias 
Pois não se sentia bem dentro do veleiro 
“vira lata que é bom dorme ao relento”. 

Passado um bom tempo 
Uma manhã toda, acho 
Voltei a sentar 
Olhei para ele 
Que olhava o mar. 

Que foi isso ? 
Constelação ! 
Rimos 
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Mais uns minutos sem falar 

Apenas deixando o balanço do mar 
O ruído de fundo, 
E o vento chegar. 

- Já posso ir. 
- Pra Sampa ? Retrucou o amigo. 
Rimos 
- É, podemos mesmo ir. 

Não tintamos plano definido. 
Tínhamos vindo de Belo Horizonte  
Para o anIversário de 95 anos de minha mãe,  
Parando em Campos do Jordao, 
Onde cozinhamos um panelão de alcachofras. 
  
No almoço na casa dela 
Ela sentou-se na ponta da mesa 
Rodeada pelos filhos  
As cuidadoras e o amigo. 

Minha mãe, 
Era uma luzinha que se apagava. 
Ficou de mãos dadas com o amigo. 
Longa amizade. 
Olhando aquela cena quem imaginaria. 
Ela partiria em 3 semanas 
Ele em 3 meses. 
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Brincadeira  

Escrever o dicionário da totalidade 
Foi mais uma da brincadeiras 
Que fizemos. 

Escrevi o eixo do livro 
Na viagem de uma semana ao Chile  
Com o filho Thales. 
Para ver a eclipse em Pucón, 
E toda noite sentava perto da calefación 
E avançava na escrita. 

Marcamos com o amigo 
A revisão do livro; 
Guarujá, 25 de janeiro. 
A data que sempre marcávamos para revisão de livro 
Um feriado dentro das férias. 
  
Assim tínhamos feito no Plenuum 
O livro que conta a travessia do veleiro 
Do Rio à Ubatuba. 
Livro dedicado aos 30 anos de amizade com o amigo Mo. 
E os outros livros, Luz que dá Luz à Vida, Terapêutica Imensa Vida 2. 
Livros sobre o único assunto  
Que realmente nos interessa. 
Sempre o mesmo assunto. 

Totalidade 

Juntos tínhamos visto o movimento contíguo à Protiposys de Weissacker. 
A Tróposys. 
Juntos tínhamos criado o termos indobro,  
Para contrapor o desdobro criador. 
Tínhamos focalizado  
Verdade Amor Vida, VAV 
Como sendo “ o apelido ” da totalidade. 

Todas conversas de 25 de janeiro. 
Ao longo dos vários 25 de janeiros, 
Que tomamos para conversar. 
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Esse não foi diferente 

Depois da primeira cópia do O Sonho sem Sonhador 
Que numa travessura, 
Tinha ganho uma primeira revisão com Alexia, 
Ao longo de todo dia de natal, 
E lá pelas 11:00 da noite resolvemos  
Mandar de presente para os participantes  
Dos grupos da Escola Imensa Vida. 

Na mesma noite mandei a copia para o amigo 
E confirmei com ele. 
A revisão final para 25 de janeiro na praia. 

Ele tomou esse compromisso à serio 
Como sempre, 
E se debruçou em aprimorar o livro  
Ementar o que está em suas mãos 
O Sonho sem Sonhador, 
Um primor. 

Veio Janeiro, 
Marcamos uma semana antes em Ubatuba 
Com Alexia e depois Thales 
Para um tempo no veleiro 
Onde iriamos aquecendo o assunto da revisão do livro. 

E já no primeiro café da manhã começamos : 
Nomear ou não nomear. 
Eis a questão, 
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Pra frente, pra trás 

Mo sempre agiu de forma direta 
A percepção direta do que é, 
Da totalidade. 
E refutava a estância do nomear sonho. 
Por outro lado, eu sentia a oportunidade  
Em nomear o que é sonho. 
- É só sonho. Mas ele te trouxe até aqui. Vamos dar um lugar a ele !	
Ele insistia em chutar o balde. 
- É só sonho. Não precisa nada, vai direto. 

Entramos no empasse. 
Respeitava como ele via. 
Tinha a marca registrada dele. 
E eu respeitava também como eu via. 
- Nomear acerta o campo, Mo. E abre para a saída do sonho… 

E assim permanecemos aqueles dias no Quanta Água. 
Muitas conversas, 
Passeio, 
Férias, 
Até o 25 de janeiro oficial. 
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Guarujá 

O Mo sempre acordando as 5:00 
Ia passear na praia. 
Voltava com as fotos 
Cheio de animação. 

Quando cheguei na varanda às 7:00 
Ele já estava lá 
Lendo A Única Revolução, de Krishnamurti. 

Bom dia, 
Bora trabalhar ? 
Claro. 

Preparamos a mesa 
A pastinha com os escritos 
Computador. 
Enquanto preparava o café 
Alexia chegou e colocou as cadeiras  
De forma a facilitar. 

Começamos :   O sonho sem sonhador 

Acordar 
Reconhecer o caminho feito até aqui, 
Agradecer e seguir. 

Apontamentos do Mo: 
- Quem agradece ?	
- Quem recebe a gratidão ?	

- Mo, é como o algodãozinho antes da picada da injeção. 

Alexia, Mo e eu  
Olhando o mar. 
Alexia lia no computador,  
Mo e eu seguimos no papal . 

Ecoando essas perguntas, 
Ele trouxe na hora : 

- Quem sou eu ? 
  Se o eu é tratado a pão de ló, ele vai querer acordar ? 
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  O eu é matéria prima do sonho 
  Como ele vai sair do sonho reconhecendo o caminho feito até aqui ? 

- Mas Mo, reconhecer o caminho feito,  
  É como respirar fundo para dar um mergulho. 
   
- Reconhecer é sonho 
  sonho sonhando sonho. 

- É verdade Mo. 
  Estou usando reconhecer como a boca do funil 
  Onde depois vem o validar,  
  E na entrada do cano, ou saída para fora do sonho 
  O nomear: é sonho !!! 

- Reconhecer é ser. 
  Ser sem autor. 
  Validar é sonhar ! 
  O autor é voce ? 

- Entendo o que vocês dois estão falando 
  Diz, Alexia, parando a leitura. 
  É só o primeiro paragrafo,  
  É questão de linguagem,  
  Vamos seguir. 

Tomamos uns goles de café. 
Mo tomou suco de limão gelado, 
Olhamos o mar, 
Seguimos.  

- Mo, eu acho que as pessoas precisam de um corrimão, 
  Nessa transição do eu sou para o sou. 
  Pode ser a escuta do terapeuta 
  Pode ser a confiança que o campo oferece 
  Pode ser a experiencia de vida até aqui, 
  Quando a pessoa olha o conjunto da obra, 
  Sem julgamento, 
  E aceita como foi. 
  Reconhece, entende ? 

- Tarso, reconhecer é ser 
  Só há reconhecer no ser 
  No eu sou, não há reconhecer. 
  Validar é de fato essenciar 
  Chegar na essência, 
  Se olhar bem, validar o que ? 
  O sonho ? 
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- Entendo, Mo. 
  Reconhecer o grande movimento da vida 
  Que pulsa em você.  
  Reconhecer que o seu conhecimento encontra limites 
  Reconhecer que você esta pronto, pronta.  
  Reconhecer que a atenção é o quanto basta. 
  Reconhecer que você pode 
  Reconhecer que há uma coisa preciosa em você ! 

Então o amigo trouxe 
-  Reconhecer o previlégio de tudo ! 

A primeira página da revisão 
Já trazia a revisão do livro inteiro. 
Seria necessário um dicionário  
Para estabelece o idioma entre nós dois. 
Para então partir para o dicionário da totalidade. 

A tarefa da revisão dos textos 
E muito mais interessante do que a escrita. 

Alexia relembra de revisões anteriores 
Quando precisou ficar de cama  
O mesmo com Talitha, que é perfeita no português  
E não deixa passar nenhuma ideia que não seja clara. 

Já fizemos uma meia dúzia de livros juntos, 
O que permite adicional de periculosidade de revisão. 
Rsrs. 
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Nomear 

O que voce vê, voce nomeia. 
Nomear é quando a verdade em você 
Olha para a verdade sem intermediários.  
 (Texto do Sonho sem Sonhador ) 

- Mo, pára e pondera. 	

- Tarso, Isso soa falso !	
  A gente leva um tanto de julgamento junto 
  Então nomear é intermediar. 
  De um lugar para outro, 
  Não é sair do sonho. 

-  Verdade,  
   Olhar sem julgamento, 
   Olhar como a coisa rolou até entrar em mim. 
   Foi assim, 
   Considerado verdade para os outros 
   Veio parar em mim. 
   Não pude fazer nada diferente 
   Brigar com isso, 
   É ficar preso a isso. 
   Agora posso ver. 
   É sonho. 
   Entende Mo ? 

-  Mas o sonho nomear sonho… 
   Soa falso. 
   Crença não existe ! 
   Só isso ou calar. 
  
-  Mo, ver o que é vivo 
   A partir do que é vivo ! 

-  Ahh, isso liberta. 

Alexia se ajeitou na cadeira 
Colocou o computador no colo 
E seguiu a leitura. 
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O sonho tem lado A e lado B 
O sonho é dual 
Tudo que tem polaridade é sonho. 

A leitura prosseguia  
E até parecia que fluía. 
Quando chegamos em: 
A vida se observa e se vê vida. 

-  Não ! Caralho ! 
   Que bobagem, esbraveja Mo. 
   A vida é sem ninguém vendo. 
   A vida não reconhece, valida e nomeia. 
   Essa parte sim,  
   A vida em mim vê o sonho 
   Nomeia sonho. 
   Ve o sonho sem sonhador. 

-  Hummm, Mo,	
    Acho que peguei. 
    Aproximação, passo a passo, 
    Vai colocar o cliente de cara com o gol, 
    E se ele quiser ele chuta. 
    Porém, desconstruir a mentira 
    Só dá pra fazer num vapt. 
    Não dá pra desconstruir passo a passo  
    Não vai para o que é ! 
    Não vai direto. 

-   Se não for direto 
    Não chega no que é 
    Fica preso no sonho. 
    O sonho é tão grudento 
    Que se não for de vez 
    Não se sai dele. 

-   Hummm, entendi. 
    Você reconhece, valida e nomeia sonho,  
    Mas não reconhece, valida e nomeia o que é, sugeri. 
    Poderíamos então mudar o nome do livro para: 
    Dicionário da totalidade 
    A arte de desconstruir a pegadinha. 

Nos rimos todos… 

Mais um cafezinho 
As barraquinhas da praia 
Encostadas no calçadão 

17



Começam a gerar movimento 
Frituras e caipirinhas 
Dá para se perceber.  

Mo, continua 

-   Lado A e Lado B 
    São como contrastes de luz 
    Quando a gente satura a foto 
    Tirando o cinza 
    Tudo fica ou branco ou preto. 

Muitas das conversas com Mo 
Tinham esse lado pictórico 
Como ele tinha se envolvido com fotografia 
E cromatografia tinha sólidos argumentos. 
Quando descrevíamos as cores do espectro e seus opostos 
Eu esbarrava com ele no índigo e magenta  
Contra o meu roxinho e violeta, 
Da linguagem informal. 

Olhando agora,  
Dá pra ver  
Que quase todas as nossas discussões 
Foram semânticas. 
Linguagem poética x Linguagem cirúrgica. 
Nos mais de 30 anos de conversas 
Não podia imaginar 
Que aquela que estava rolando na varanda 
Seria a última. 

Volta ao texto 

O sonho é não 
Segue o Sonho sem Sonhador 
Cada vez que alguém diz não 
Entra no sonho. 
Negô, grudô. 

-  O sim é a passagem para fora, diz Mo 
   A aceitação  
   A aceitação sem mudar nada 

-  É a aceitação para cruzar o horizonte sistêmico, remendei. 
   O que se pode ver além do sistêmico 
    Além do estruturado 
   Além da dualidade 
   O sim é a passagem. 
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SIM, foi como batizou o primeiro dos quatro quadros  
Que pintou às 11:30 do 17 de fevereiro,

 O segundo quadro foi  : Querubim de máscara, pintou ao meio dia e meia.
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O terceiro, Aceitação, pintou às 14:00

E o seu último quadro, Chaga de Cristo e Anfortas, pintou às 15:00 hs. 
Anfortas, rei do castelo do Graal, que espera pela pergunta: “O que te 

aflige ? “para entregar o cálice com o sangue de Cristo. ( Parsifal ) 



Desafio  

Como aprender uma língua que não tem palavras ? 
Provoca o texto 
Palavras tem opostos. 
Como vamos nos comunicar ? 

-  Tarso, isso é ilusão ! 
   A comunicacao não se dá pela palavra. 

-  Mas Mo, o universo está falando 
   É como uma mente pensando 
   Explodindo sinapses de nuvens de gases 
   Produzindo palavras, super novas. 

-  Universo é sonho produzindo sonho. 
   Se mentindo ao sonhar-se 
   A verdade não precisa de palavras 
   A mentira sim. 

-  É verdade Mo,  as palavras mostram um lado	
    E escondem outro. 
    Por isso todo contrato escrito 
    É passivel de interpretações. 
    Todo documento. 
    Todo estatuto tem um lado mentiroso. 
    Todos livros sagrados. 

-  Verdade, tranquilizou.	

-  Escrever um dicionário sobre a Totalidade 
   Somente com um livro de paginas em branco, 
   Piadei. 

-  Mas, ele continuou, o universo não é a Vida. 
   É só algo vivo, 
   Vida manifesta, 
   Ilusão. 

-  Senão, Mo, cairíamos num panteísmo de segunda classe. 
   Tudo + todos igual a totalidade. 
   E pede uma pizza meia aliche meia mozarela. 
   Por que assim só se termina em pizza,  
   Rsrs. 
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A fonte 

Jorra 
Nem agua 
Nem nada 
Jorra o jorro no instante que é jorrado 
E só há esse instante, 
Eternamente. 
Essa fonte está em seu peito 
Vida Verdade Amor 

-  Sim. 
   Objetou o amigo,  
   Sim. 
   Não se chega perto disso com palavras 
   Só a mente quieta pode ver isso. 

Então, segue o texto 

Esse dicionário é para chegar nas palavras que nunca foram ditas. 

-  Falso, 
   Isso nunca vai acontecer. 
   Palavras não ditas não são palavras desintoxicadas do sonho. 
   Porra, é sonho. 
   As emoções podem menos ainda nos levar à fonte. 
   A palavra que brota da emoção. 
   É sonho. 

Segue o texto: 

O dicionário fonte 
Acontece na hora que colocamos atenção no que está sendo, 
No que jorra.  
No que não tem oposto. 
Um pequeníssimo dicionário 
De se comunicar forças vivas. 
Línguas mortas, 
Não são só as que sumiram, 
Sao todas. 

-  Simm, escreveu o amigo 
   Clap clap clap 
   Aplaudindo e reconhecendo a utopia  
    De se escrever tal dicionário. 
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Volta o texto: 

Pois a verdade, verdadeiramente, verdadeante não é sonho 
Como o amor, amorosamente, amoroseante, nao tem oposto. 
Assim como a vida, vivente, videcente. 

Plim. 

Ação 

Sabe aquelas câmeras que só filmam quando tem movimento ? 
Alguns astrofísicos acham que o universo é assim. 
O movimento cria tempo/espaço. 

-  Verdade, comentou o amigo 
   A totalidade não tem movimento, 
   Apenas o movimento imóvel. 

Paramos e ficamos absorvendo esse movimento imóvel. 

-  Nem formigante, potencial estalante, nada, adicionei. 

-  Moto imóvel. 
   Como se todo movimento está tão junto que está parado. 
   Não expressa. 

-  Então a luz, completei, não aguenta essa paradeira	
    E resolve se pirulitar… 
    Ansiozinha não ? 

Quando eu era criança, não ficava parado um minuto. 
Comentei. 
Alexia completou, e quando cresceu também… 
Rsrs 
Era muita energia, 
Acordava com muita vontade de brincar 
De inventar brinquedo, 
De encontrar os amigos e sai de bicicleta… 

Eu também,  
Disse o Mo. 
No bairro que cresci, só tinha terreno baldio. 
E eu meu primo saíamos cedo e voltávamos á tarde. 
Chegava preto de sujeira. 
Minha mãe me botava no banho, 
E se fosse de noite, eu apanhava. 
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Alexia contou como era brincar com Talitha  
No sitio da vó delas, em Santa Luzia, 
Perto de Belo Horizonte. 
Brincavam o tempo todo 
Saiam de charrete para visitar o vizinho na outra montanha. 
Olhamos o mar  

Ontem 

Ontem a caminho do crematório  
Passamos por Santa Luzia,  
e os olhos tristonhos de Alexia, do momento 
Brilharam ao mostrar as montanhas da infância. 

Lara, a filha do Mo, 
Chegou de Floripa com a ideia de cremação. 
Perguntou o que eu achava 
Se sabia de algum desejo dele. 
Disse que não lembrava. 
Apenas da piada quando fui visitá-lo  
No apartamentinho de Lagoa Santa  
Perto do cemitério, que ele brincou 
-  Aqui fico mais perto, 
   É só jogar ali, e riu,  
   Mo ri. 

Mas o amigo “italiano” Toshigawa 
Lembrou de uma conversa com o Mo 
Há uns 15 anos,  
Onde ele manifestou o desejo de ser cremado. 

Então tínhamos a informação, 
Como não satisfazer um desejo assim… 

Ontem realizamos a cerimônia 
O corpo chegou na hora 
Todos os amigos se acercaram 
E conduziram-no  a uma capelinha. 

Não havia conversa 
Era só o barulhinho chato do parafuso desparafusando o caixão 
Mo estava com camiseta de super homem e tênis All Star vermelho 
Lara tentou colocar o óculos que não passava pelo protetor de ouvido. 
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Me aproximei com jeitinho colocando o óculos, 
O que deu àquele corpo  
A memória da forma do amigo. 
Que parecia dormindo de óculos. 

Muitas vezes dormia de óculos 
No meio da conversa do grupo 
E se parávamos para não acordar 
Ele acordava e falava 
Podem falar 
Estou ouvindo tudo,  
Rsrs 

Estava ouvindo tudo. 
Mas de outro lugar. 

Éramos seu grupo de amigos 
Cantando e contando coisas. 
No fim, 
Tiramos uma self. 
E fomos convidados para a feijoada 
Que ele tinha feito e congelado nessa semana. 

Fomos para seu apartamento 
Que nos recebeu bem a todos 
Música, 
Preparo do almoço 
Aperitivos  
Tudo isso devido ao entendimento da Lara 
Que viu ser assim 
O jeito que o pai dela queria celebrar. 
O mesmo que vimos 
E celebramos. 
E depois quando ficaram apenas os hóspedes da casa, 
Nos abraçamos num só abraço. 
Pura gratidão. 
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-  Porra nenhuma !	

-  A relatividade não mudou porra nenhuma. 
   Mudou a cabeça de uma meia dúzia de físicos, 
   O mundo continuou o mesmo. 

Alexia e eu rimos,  
A brabeza. 
Era uma forma de dizer 
Mas o amigo estava muito à flor da pele 
Não aguentava qualquer imprecisão. 

No texto: 
O Universo não é fixo 
Acontece quando se move 
Cria tempo/espaco. 

- O que cria tempo e espaço  
  É a consciencia, emendou. 

Verbo 
E o verbo se fez carne 
Esse verbo sonho pronto,  
Se fez carne, sonhador. 

- Mais do que isso, Tarso 
  O sonho gerou o sonhador. 
  O sonho da consciencia 
  É tão ardiloso 
  Que gera o sonhador  
  Sugerindo a ele 
  Que é ele que está sonhando. 

Volta o texto 
O terapeuta que está no sonho pronto 
Só pode levar o cliente para o sonho pronto. 
Ser terapeuta é ver fora da bolha, 
Para quem se nomeia. 

-  Que porra é essa de nomear ? 

-  Mo, se nomear terapeuta 
   Não é botar um faixa na testa escrito terapeuta. 
   Nomear terapeuta é para quem se autoriza 
   Para quem tem a cara de pau de se intitular terapeuta. 
   Não por merecimento 
   Ou por ter lido a coleção dos livros dos fodões 

26



   E decorado tudo, não. 
  Mas para quem deu o passo. 
  Se colocou no vazio. 
  Se colocou no "olhar que cura”. 

-  Porra, mas isso não é nomear, carimbar, os timbau. 
   O eu nomeia, tá fodido. 
   Tudo que vem do eu é pegadinha. 
   Você tem que tomar cuidado com esse monte de nomear  
   Que você botou no livro,  
   Se não quem lê, pega essa parte,  
   E sai por aÍ nomeando tudo de totalidade 
   Que não é fora do sonho porcaria nenhuma. 
   Esse reconhecer, validar e nomear com três pulinho… 
   “que mentira que lorota boa… “ 
    É tudo controle disfarçado de que saiu do sonho. 

Então continuei: 
-  Só do vazio é possível ver o outro 
   Ver a verdade dele 
   Ver o quanto ele precisa sair do sonho 
   Ver nele o centro vazio 
    Ali para ser visto e despreenchido do sonhador 

-  Esse é o lugar da mais profunda aceitação em cada um 
   Para olhar a mais aceitação no outro 
   Só a partir da mais profunda aceitação de si mesmo 
   Senão é arremedo. 
   Fake. 
   Faz de conta. 
   Comentou o amigo e prosseguiu 
   Desnomear é tão falso como nomear. 
   É só eufemismo. 
   O verdadeiro é decepar 
    Decepar, não compactuar com a mentira, é tudo. 
    Autólise é isso. 
   Validar dá poder ?  
   Bullshit. 
   Coisa de veado, 
   Autoimportância 
   Valor não é isso, 
   Valor não depende de reconhecimento 
   Nem de validação 
   É intrinseco ou não é ! 

Foram palavras duras 
Não dava para não calar fundo. 
Não existe nada entre o que o cliente é e a verdade. 
Não dá pra por o corrimão  
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Senão vira solução. 
- Validar,  prosseguiu 
   Encontrar valor, 
   Não é meio 
   Não pode ser meio. 
   É fim. 

Texto 
De onde vieram seus valores ? 
Do nomes ? Não. 
Vieram da sua essência, 
De seu interior,  
Vieram de um lugar que habita em você 
Ou que você habita nele, 
Tanto faz. 

- Sim… 
  Ninguém valorizando. 
  Completou ele. 

Na mesma página  
Uma espadada e um touchè. 
Fazer o quê, 
É o Mo. 

-  Basta saber do sonho 
   É só sair, conclui. 
   Ninguém está forçando você a ficar no sonho. 

-  Ninguém sai do sonho 
   Voce desaparece 
   O sonho desaparece 
   Seguir atenção é desaparecer 
   Morrer de si mesmo. 

Texto 
Entre e sinta o que tem força 
E quando você estiver vendo que é sonho 
Se veja fora dele 
Se veja no amor 
Experimente o gosto do amor 

-  Voce não experimenta o amor 
   É preciso ser bem claro, 
   Quem experimenta é o eu 
   O eu nunca experimenta o amor. 
   Contribuiu. 
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Texto: 
Deixe suas células respirarem vida 
Ao sair do sonho 
Voce desbigbngueia 
Amor vê amor 
Verdade vê verdade 
Vida vê vida 
Vida que não nasce e não morre 
Amor verdade vida habitam você. 

- Amigo, amor verdade vida não cabem em você 
  Não existe você. 
  É um engodo. 

A essa altura da revisão 
O amigo está tão afiado 
Que não passa nada  
Nem um fio de cabelo 
Sem ser notado.  
Havia uma atenção extrema 
Como se qualquer palavra doesse nele. 
E somente poderiam ser ouvidas 
As palavras cheias de silêncio. 

Nunca saímos da totalidade 
A totalidade nunca saiu de nós. 

-  Nós quem, cara pálida ? 
Rsrsrs 

Aqui precisamos parar 
Era muito intenso 
A voz do amigo estava trêmula e grave. 
Alexia tinha dificuldade de avançar na leitura 
E eu anotava. 

Então precisamos parar  
Para nos despedir de Larissa, minha filha 
Que voltava para São Paulo 
Veio dar beijos, abraços 
E desci com ela para acompanhá-la ate o carro dos seus amigos. 
Carreguei sua mala e coisas 
Mas interiormente minha cabeça 
Não saiu do lugar. 
Só havia o texto, avançando 
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E o amigo afiado. 
E a amiga fazendo o enorme trabalho das convergências 
Incluir e traduzir,  
E muitas vezes apontando: 
Vocês estão falando a mesma coisa com palavras diferentes, 
Mutatis mutantes é a mesma coisa. 
Alexia fumava e a fumaça vinha parecia o texto levado ao vento 

A cabeça deu um nó. 
Subi correndo para casa e disse. 

-  Gente tenho uma ideia !  
   Vamos para praia. 
   Mo o grau de fineza que vc está, merece uma texto próprio. 
   Mo, escreve o livro do Mo, poxa. 
   Não o livro do material do modulo,  
   Não um livro sobre o que os outros ja falaram sobre isso. 
   Mas direto do que você esta vendo ! 

Alexia soltou sua gargalhada. 
- Acabei de dizer isso pra ele. 
  Mo, chegou a hora. 
  A sua hora de botar esse seu livro para fora. 

- É, murmurou o amigo 
  Agora estou fodido e cercado. 
  Não tenho mais escapatória. 

Rimos muito. 
O 25 de janeiro agora era espraiado 
E o perfume do trabalho estava ali 
A inspiração, a determinação 
De escrever sobre o único assunto a se escrever 
O único tema que vale a pena, 
O tema da vida desses amigos. 
Que basta se encontrarem a qualquer dia, 
Vira 25 de janeiro. 
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Sábado, 22 de fevereiro 2021 

Estou completamente jururú. 
O que me leva a olhar os escritos e sugestões do amigo, 
Paradas no 25 de janeiro, 
No momento que fomos para praia. 

Volto às respostas, 
E folheá-las, 
É como garimpar ouro, 
Esperar que brote uma pepita. 

É um diálogo sem o amigo presente. 
Um diálogo entre o texto do livro e ele. 
Sem direito a tréplicas.  
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A palavra Deus 

Não é Deus 
O conteúdo da palavra Deus 
Não é o conteúdo de Deus 
Quando se fala totalidade 
A coisa mais comum 
É confundir totalidade com Deus 

Mas o que mais vemos 
É a grande confusão 
É confundir Deus que não criou nada 
Com Deus que criou tudo 

O Deus que criou tudo  
Também pode ser chamado de Meudeus 
Assim, com uma palavra só. 

-  E o outro, o que não criou nada 
   Não dá pra dizer o nome 
   Não dá pra ter a menor ideia de quem seja 
   Esse a gente nem se dá ao trabalho de saber. 
   O Deus criador 
   Que ao criar 
   Se separa do todo 
   O portador da luz, você sabe é Lúcifer 
   O senhor da luz da consciência. 

Dá pra ver o movimento de separação do todo 
Chamado criação 
Dá pra ver o sonho se alastrando, se desdobrando. 

E a gente vindo no meio do sonho da consciência 
A gente nasce na consciencia 
Cresce na consciencia 
Quebra a cara na consciencia e morre. 

E continuou: 

A consciencia imita o todo 
Ela acredita ser até melhor que o todo 
Ela se faz passar por ele 
Nas nela tudo nasce, tudo morre. 

32



Sair do sonho  
É o desaparecer no centro vazio 
Que assim permanece vazio. 
Acordar é ver 
Que nunca houve separação nem sonho. 

A energia não está além da matéria 
Nem a luz além da energia 
Luz é energia 
Luz é materia 
Big Bang é consciência  
Luz é consciencia 
Energia é consciencia 
Matéria é consciencia 
Sonho é consciencia 
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Dicionário 

Verdadecer  
Amorecer 
Videcer 
Vida vidente 
Verdade verdadecente 
Amor amorteceste 
Sagrado no presente  
É sagradecente. 

-  Sagradear e essenciar 
   Se tem essência  
   Se tem só aparência 
   Não pode ser validado. 
   Só apreciado pelo que não é 
   O que parece. 

Quando alguém fala que dia lindo 
Podemos responder  
Verdade. 
Que linda oportunidade de reconhecer 
Validar e nomear 
Verdadeira verdade 
Sagradora sagrado 

- Eu mudaria para  
  Quando alguém fala que lindo dia 
  Acabou a beleza do dia 
  Isso não é reconhecer, 
  É pular fora 
  Isso não é validar 
  É se apropriar e se defender da beleza 
  Isso é nomear, 
  Pense bem se nomear não é abandonar o que é… 

- Da mesma forma  
  Validar nunca verdadeia nada 
  Sagradear nunca sagradeia nada 
  Mas olhe bem , 
  Essenciar sagradeia. 
  Esse verbo essenciar  
  Talvez seja o que você quer dizer 
  Com reconhecer, validar, nomear. 
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Protiposyar  
Esse é o primeiro verbo do universo 
Do nada se protiposyou 
Mas não foi o nada que quis protiposyar 
Apenas do nada se protiposyou. 

-  Protiposys é o nada 
   Fechando-se sobre si mesmo 
   Ou em si mesmo 
   Esse é o surgimento do Eu Sou 
   O sujeito universal 
   E criação da informação vazia de conteúdo. 
   Um pedaço de nada 
   Encerrado em si mesmo, 
   Circunscrito. 
   O universo já é sonho. 
   Totalidade não é o Universo. 
   Protiposyar é criar consciência 
   Fechando-se sobre si mesma. 
   Protiposyar é tomar consciência  
   Criar consciência. 

Como antropólogos  
Seguimos rio acima 
Vamos ver protiposys 
A partícula mais próxima da fonte 
Ela ainda não sabe se vai ou se fica 
Mas ja foi. 
Está em cada atomo. 
Cada particula subatômica 
É o DNA do universo 

-  Tarso, do jeito que está escrito 
   Pode ser entendido que a totalidade 
   é a fonte da consciência. 
   E claramente não é. 

No nosso corpo vibram 
As informações da cachoeira 
Ainda na forma do nada 
Na memória da totalidade. 

-  Não, o nada não vibra 
   Não existe essa memória 
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   Pois nunca fomos totalidade. 

Então para encontrar o primeiro verbo da totalidade 
Precisamos viajar protiposys a dentro 
Voltando pela cauda dessa informação  
Ate chegar no instante mais presente 
Quando a informação protiposys  
Se descobre troposys em casa 
Na totalidade 

-  Troposiar é o calar da consciência 
   Quando a consciência se cala e desaparece. 

Troposys é protiposis com spin invertido 

-  Não, protiposys tem spin 
   Troposys não tem spin 
   Troposys vazia-se, vaziace, 
   Do verbo vaziocer. 

O que você vê quando se senta na protiposys  
E viaja bilhões de anos luz num instante 
Colocando toda sua atenção nisso, C2 
Sendo ela ? 
Ve tudo no agora 
No instante que parte a luz. 

-  Tarso, vê o fechamento 
   E o sonho inteiro acontecendo do sem passado 
   Ao sem futuro do sonho do tempo. 

Ve a luz habitando toda luz, 
Outro nome para totalidade. 
Ve protiposys ainda sendo troposys de pijamas. 
Vê a única imagem de si mesmo fora do sonho. 
Vê que por algum motivo 
De todaluz parte a luz 
Vê que a partida da protiposys, Big Bang 
Não faz nem cócegas em todaluz 
Que continua a todaluziar. 
Big Plim. 

-  Tarso, isso é impossível. 
    Só existe o si mesmo no sonho. 
    Nem de todaluz parte a luz. 
    A luz parte da consciência  
    Do fechamento protipósico 
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David Bohm percebe que a totalidade 
Esta presente em tudo 
A descreve como ordem implícita na ordem explicita. 
Em que cada pedacinho de matéria 
Contém a informação do todo. 

-  Não, ele está errado. 
   A totalidade não ordena nada. 
   Totalidade é puro movimento do ser. 
   Quem contém a informação do todo 
   É todo-sonho não a totalidade 
   Totalidade não tem informação nenhuma 
   Exceto ser. 

David Bohm  
Me vejo flutuando na individida inteireza 

-  Quem flutuava ali ? 
   Engano, sonho. 
   Não existe ninguém sendo fora da separação. 
   Onde ele está ? 
   Está na separação. 
   Não existe ele sendo totalidade 
   Mas se ele troposeia, desaparece  
   E a totalidade é 
   Desdobrar-se na luz 
   É o segundo movimento após a protiposys, 
   Desdobro na luz, 
   O sonho no mundo 

Indobrar-se na totalidade 
É troposear 

-  Em troposys nao tem reciprocidade 
   Tem desaparecimento. 
   O que se destaca 
   Não tem conexão nenhuma  
   Com o que permanece totalidade 
   Em troposys, alfa beta gama desaparecem 
   O que faz voltar pra casa é troposis 
   É desaparecimento do universo 

A vida configura o potencial quântico amoroso tróptico 
Na mesma configuração correspondente na totalidade 
A vida é o alcance do todo 

-  Potencial quântico é sonho 
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No coração humano 
Se reverte à totalidade 
Pois está no sonho 
Ao mesmo tempo fora dele. 
Por ele podemos acordar. 

-  Bela poesie 
   Mas falso 
   Nada no sonho está fora do sonho 

Se a inteligência é da matéria 
Desdobra. 
Se a inteligência é do coração 
Inodobra. 
Sentimo-nos de volta 
De onde nunca saímos 

-  Seria bom se isso fosse assim 
   Se a inteligência é do vasto espaço aberto 
   É troposys, indobra. 
   Amorecer tropósico é desaparecer 
   Silenciar, ser 

E escrito no rodapé : 

-  Tarso, todaluz é palavra errada para totalidade 
    Pois supõe que a totalidade é luz. 
    Não é. 

A saída do sonho 
É para onde aponta o coração. 

-  Seria bonito se fosse pelo valor simbólico do coração 
   Mas não é. 
   A saída do sonho 
   É para onde aponta o vazio, 
   Sem dedo apontando. 
   Nem a fonte é totalidade 
   A fonte é a consciência 
   O coração nos move  
   E aprendemos. 

Somos a cara do universo 
O universo é nosso espelho 
Somo o espelho do universo 
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Então a pérola: 

-  Vai aqui um cantinho da sabedoria 
   Totalidade 
   Mente 
   Vida 
   Amor 
   Verdade 
   Paz ou nada 
   Silêncio 
   Esses estão no movimento imóvel 
   Não cria nada 
   A mente/vida sem forma 
   Não cria nada 
   Apenas é 
   Quando se fecha é protposys 
   Sempre criando formas e mais formas 
   A vida com forma de corpo 
   A mente com forma de consciência  

A exuberância da materialidade 
É em simetria à exuberância da totalidade 

-  Não há correlação 
   É o sonho do sonho que houvesse correlação. 
   O sonho do sonho é pertencer, fazer parte. 

O potencial amoroso aqui 
Configura o potencial quantico lá 
Na verdade 
No amor  
Na Vida 

-  Não se configura na totalidade 
   Se configura num sonho 
   Potencial amoroso não tem nada a haver  
   Com potencial quântico. 
   O sonho tem arremedo do amor 
   Tem arremedo da vida 
   Arremedo da mente 
   Arremedo da paz 

Nossos filhos que são nossos 
Mas também são filhos da vida 
São apostas da vida 
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Para se descobrir em casa 

-  Filhos que são filhos da vida 
   Estelionatamos como nossos 
   Filhos do sonho. 

Cada filho que nasce  
É o caminho de volta para a totalidade 

-  Não tem caminho para totalidade 
   Totalidade é fique quieto 
   Descubra. 

Temos a cara da totalidade 
Somos a cara da totalidade 

-  Só se for o cú 
   Claro que não. 

O DNA do coração 
É o DNA da totalidade 

-  Totalidade não tem DNA 
   Não é uma Construcao, 
   Parece que o coração é um arremedado  
   Que seria um órgão 
   Dos sentidos para a totalidade. 
   Mas não existe esse órgão, 
   Existe silêncio tropósico 
   Tudo pode acordar a qualquer momento do tempo 
   Ja diz a deusa morte… 

Observar muda a coisa observada 
Observar acordado 
É ver tudo acontecendo 
Em si 
Não separado. 
O observador incluido 
É o mesmo que incluir o observado. 

-  Observar sem observador 
   Acordar do sonho é atualizar a verdade 
   Isso sim. 
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Sugestão de verbos : 
      

-  Aê querido! 
  Um sonho sem sonhador! 
  Hoje é 25 de janeiro 
  Em pleno 26 de dezembro. 

   Eu acabei de ler seus versos 
   Uni versos sem dorsos 
   O que buscamos no centro vazio 
   Sem nomear 
   Sem validar 
   Pudera... sem reconhecer... 

Totalidade é verbo UR 

A imensidão é verbo VUR 

O infinito é verbo ZUR 

Verdade é verbo ER 

Nascimento é verbo TIR 

Vida é verbo ZIR 

Amor é verbo HOR 

Paz é verbo HAR 

Morte é verbo RER 

-  Todos verbos inconjugáveis,  
   por falta de tempo e espaço.  
   São movimentos de ser 
   Vivem no infinitivo 
   Sem sujeito e sem objetos 
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Nada é verbo NAR 

Ninguém é verbo NIR 

Aprender é verbo PER 

Liberdade é verbo NERNER 

-  Não é uma língua falável 
   Não se presta ao conhecimento 
   Eclipsa o entendimento 

ZUR tão rápido como um raio 
Emerge imenso UR  
puro movimento.  
Como não se aquietar?  
PER palavras que não estabelecem… 

-  Querido, andei experimentando um pouco...  
   parece que um sonho sem sonhador  
   só interessa pro sonhador,  
   que assim se liberta de sua pequenez turbilhoante  
   que cria um mundo de enigmas.  
   Que ele adora descobrir!!!  
   Tipo passatempo, né? 

- Autor reconhece valida e nomeia. 
  VUR 
- Foi bom pra você ?  	
   URZUR 

Vamo nos encontrar no 25 ? 
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Mo, 
Adorei seu verbos 
PER ( aprender ) UR ( totalidade ) 
PER é NERNER ( liberdade ) 
ER ( verdade ) HOR ( amor ) ZIR ( vida ) são UR 
RSRS 

Fora a brincadeira 
O sonho sem sonhador 
Se é sonho 
Sempre vai estar separado. 
O sonho sem sonhador é uma provocação, 
Escrever ou ler o dicionário da totalidade 
Não tira ninguém do sonho. 
NIR ( ninguém ) PER ( aprender )  UR ( totalidade )  
Se não a RER ( morrer ), habitar o NAR ( nada ) 
Parece código de guerra. 
Mas nem por isso vira verdade. ER. 

Acho que o que quem vier a ler vai parar e pensar : 
O que é que esses caras passam a vida fazendo ? 
Devotaram a vida ZIR deles escrevendo e ensinando UR ! 
Primeiro por que é divertido DIV. 
Depois por que é como a gente encontra gente, 
Sem ser apenas para DIN. Rsrs 
Depois, tem coisa mais legal que fazer escola para se PER ( aprender )  
Fica a PUL atras da ORE, rsrs.  

Mo, nenhum livro, pode acordar NIR  
Só o contato com o HOR ( amor ) pode mudar as coisas 
Mas quem sabe quem vier ler o DicioUR não vai PER 
Só vale viver se em seu coração há NERNER ( liberdade ) 
Só vale NER NER para HOR ( amar ) 

Mo, sair do sonho e ver UR  
Todo mundo anseia,  
Uma ZIR (vida) cheia de HOR (amor) e ER (verdade) todo mundo anseia 
Só NIR (ninguém) vislumbra que isso é possível ao dar um passo só. 
Que todo mundo está ai na cara da VUR ZIR (imensa vida) 
Que é possível sair da pequenez turbilhonante. 
Sai fora do jogo de PER ( aprender ) para se dar bem. 
PER a olhar a VUR ZIR  
Vendo ER (verdade) 
Vendo HOR  
Vendo ZIR 
Sem medo de RER (morrer) de si mesmo. 
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Lista de verbos no infinitivo  

Quando a palavra se desveste de tempo 
Vira verbo no infinitivo 

  
Alva     alvorecer   ( alvejar ) 
Favor   favorecer 
Manhã manhecer  ( manhazar ) 
Noite  noitecer 
Chuva  chover 
Velho  velhecer 
Barato  baratecer    ( baratear ) 

Verdade  verdecer 
Amor   amolecer   ( amar ) 
Vida   videcer ( videar ) 

Totalidade      
A qualidade é amor 

Totalidade 
Amor 
Verdade paz   ( silêncio ) 
Mente/vida 
Dobra 
Mente infinita 
Inteligencia  
Verdade amor   qualidade 
Vida infinita 
Mente finita inteligência de apoio no sonho - consciência 

Totalidade é silente 
Não é ruidosa 
É efervescente sim 
Sem se mostrar 

Não tem palavra 
Só tem calecer 

O silêncio que cala 
Dentro do silencio 
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Mito 

Palavras fora da totalidade viram mito 
Toda palavra portanto, é mito 
Belas são as palavras  
Quando ultrapassam a separação 
 E apontam o ilimitado 

-  Essa é a linguagem da esperança 
   Consequentemente da ilusão. 
   Mesmo separadas 
   Não tentam enganar 
   Apenas apontam ilimitado 
   Que é tudo que podem fazer 
   Nunca ultrapassam a separação 

Quem vem primeiro  
O pensamento ou o pensador ? 

-  Assim cria o pensamento  
   Cria o centro. 
   No centro do sonho 
   Sempre tem alguém criado. 

Deus 
Estamos vendo cair por terra 
A ideia de Deus criador 
Criação é sonho sem sonhador 

-  É sonho da consciencia 
   A consciência é criatura sem criador 
   Logo pode ser dito 
   Que é criação 
   É sonho sem sonhador 

O ser que habita em nós 
Ou o ser que nós habitamos 

-  Ser não habita em nós 
   Nós não habitamos ser 
   O ser que é, só é 
   Não é nós  
   O ser que somos não é isso 
   É o sonho. 
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Assim como o sonho com sonhador 
Preenche o vazio em mim com o eu 
Preenche o Fazio da fonte com Deus 

-  Sim  
   Mas isso nao quer dizer 
   Que Deus é criação do sonho 
   Quer dizer sim 
   Deus sem nome e nem forma 
   É o incriado 
   Sem começo e sem fim 
   Só é puro movimento imovel de ser   

-  Não existe você 
   No quem você é 
   Essa é a surpresa  
   De quem olha. 

Mãe 

-  Um anjo trouxe 
   Nossa mãe 
   Somos um ser nascido nela 
   Um ser vindo da luz 
   Na mesma luz que criou o universo 
   Um ser trazendo toda incompletude 
   O passivo não resolvido 
   Das cargas da humanidade 

   Amo um ente nascido nela 
   Um ente criado na luz de protiposys 
   Um ente não trazendo incompletude 
   mas encompassando  

Aqui Moacir está solto falando do amor, paixão,  
encompassando, o jeito da incompletude mostrar completude. 
Encompassando, o movimento de entrar no mesmo compasso, passo. 
Indo junto. 
Quebrando a incompletude de um,  
para com o outro cuidar da incompletude um do outro 
O ser a escuta do ser. 
( livre interpretação minha ) 
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E o que faz esse ser, ele, o Moacir 
Agora falando de si mesmo. 

-  Acordado pode se considerar uma pessoa sábia 
   Parou de buscar 
   Parou de esquecer 
   Parou de achar que esqueceu 
   Parou de tentar lembrar 
   Começou a ver 

Você saiu do sonho 

-  Você nao sai do sonho 
   Voce desaparece 
   Não existe pessoa sabia em você 
   Existe o ser que você é 
   Que não é a pessoa que você pensa ser 

Mais amigo 
Mais saudável 
Mais parecido com você 

-  Menos identificado com o que você não é 
   Voce saiu do sonho 
   Desapareceu 
   Voce é um imenso espaço aberto sem você 

Sou o que se expõe 

-  Estou exposto 
   Aberto 
   Confiança é minha natureza essencial verdadeira.   
   Não existe mas eu entrar no medo 
   Existe o medo que vem 
   Quando me portiposeio separado, 
   Consciência 
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Final 

Amigo, 

Sua partida nos enche de NERNER ( liberdade ) 
O coração cheio de HOR ( amor ) uma pitada de SAU, com U. Dade. 
Vamos sim Mo, 
Seguir PER ( aprender ) VUR ZIR ( imensa vida ) 
Do jeito DIV ( divertido ) e HOR ( amoroso ) 
Até a gente se ver por UR. 

Como voce disse : 
A gente reconhece valida e nomeia.  
VUR 
Foi bom pra você ?   
URZUR 

A gora eu que pergunto  

URZUR ? 

GRA por tudo. 
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Último e-mail recebido. 

Mergulhar? ❤  
Podemos simplesmente tomar sol 
Agora! 

Bye Bye Amigo,  

Mo, 
Te envio em resposta a todo material que vc mandou que enriqueceu o sonho 
Que naquela noite vimos, sem sonhador. 
Vimos o “pour si move” do sonho.  
A aspereza a agudeza do sonho,  
Que se alastra por si mesmo,  
Sugando para dentro de si os buscadores,  
Os protagonistas,  
Ss viciados em si e os incautos aos borbotões.  

Vou escrever o livro no Chile ! 
Oba, vc comentou. 
E depois teremos o 25 de janeiro, né ? 
Rsrs 

Parti com Thales para o sul do Chile,  
Todos dias passeios com ele,  
Todas noites escrever o Sonho sem Sonhador,  
Que com suas contribuições,  
Ficou “coisa fina”.  

Te escrevo dois dias depois da feijoada que você ofereceu aos seus amigos. 
A feijoada física e metafórica da sua partida.  
A feijoada da brasilidade,  
Da mistura de tantas vertentes em você. 
O artista, o médico de almas, o corinthiano, o palhaço ( como disse Lara ),   
O vira-lata ( como vc se intitulou disse tantas vezes ),  
O escritor, professor,  
O amante, o irreverente,  
E na sua mais divertida definição, pela amiga Lili Ponte,    
Cremoso e picante. rsrs 
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Tinha que oferecer feijoada,  
Dos seus idiomas,  
Além do português, inglês, espanhol,  
Dos que vc deu cursos,  
Como em môes,  
Uma linguagem infantil,  
Cheia de contrações e combinações de palavras  
Que desmorona qualquer defesa. 
Feijoada de cores de todas matizes da mais opaca a mais brilhante, 
Feijoada de texturas nas pinturas em telas,  
Tapumes, fino Old Sounders,  
Mesa de jantar.  
Tantos amigos, tantos afetos, tantos abraços, fei-jo-a-da, rsrs. 
Esse livro é um tributo à nossa amizade e aventuras,  
Às gargalhadas e choradeiras,  
Bebericos e abstinências,  
Banquetes e missoshiros,  
Consensos e quebra-paus  
E tudo mais com que se faz uma boa amizade feijoada. 

E no Imensa Vida,  
Onde pudemos voar alto,  
Polir o dom,  
Ousar mais,  
Ir mais fundo,  
Atender aos montões e ser atendidos.  
Juntos com Alexia fizemos uma trinca do barulho.  
Gauche com Malbec.  
Demos aulas em todas as turmas,  
Quase 3 mil alunos.  
Nos módulos que fiz depois dos seus,  
Eu logo dizia : 
Vim reconstruir depois do furacão. Rsrs.  
Sua certeza na imaterialidade do eu,  
Levava os clientes a transpor as próprias fronteiras com naturalidade.  
Para um renascimento era um zás-trás.  
Sem hora para acabar.  
Sem limites no se doar,  
Sem guardar nada para depois.  
Guardou a congelada feijoada como charada para ser decifrada na próxima 
Temporada pela gurizada. Rsrs.  
Então lá vai a dica:  
Quem morre é quem fica.  
Morri nessa semana.  
Não morre a amizade,  
A folia, a seriedade do que fazemos na cara dura,  
Não morre o direto ao ponto,  
O quem sou eu ou a devanescência das crenças…  
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Dura.  
O que posso dizer mais pra você, amigo : morre.  
Não fica bodidarmiando.  
Vai DAP. 
E se puder pedir algo, 
Manda umas aquarelas nas nuvens de vez em quando, 
E para matar saudades,  
Escolhe aquelas tonalidades bem suas no por do sol. 
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