
Abra	cadabra	
	
Circo,	Teatro	e	Diversões	
	

Geléia	Geral	é	uma	homenagem	à	obra	do	papa	do	tropicalismo,	o	poeta	e	o	escritor	
Torquato	 Neto.	 Trata-se	 de	 uma	 coletânea	 de	 textos,	 poesias	 e	 canções	 que	 traçam	 o	
apocalíptico	perfil	de	vida	do	poeta,	revelando	toda	a	sua	genialidade	artística	e	critica	diante	à	
sociedade	da	época.	

O	espetáculo,	um	monólogo	de	cerca	de	45	minutos,	é	todo	declamado	dentro	de	um	
carrinho	 de	 supermercado,	 resgatando	 toda	 a	 irreverência	 e	 espontaneidade	 típica	 do	
movimento	tropicalista.	

	

CENA	I:	Expressão	Corporal.	
(nascimento	do	poeta)	
	
CENA	II:	
	

Olhei	meu	corpo	e	me	compreendi,	mas	não	gostei	de	mim.	Tem	aquele	papo	muito	
antigo	(não	sei	se	é	de	Sartre):	Todo	mundo	é	responsável	pela	cara	que	ostenta,	pela	cara	que	
tem.	Olho	no	espelho.	 Se	eu	me	amo	ou	 se	eu	me	odeio,	 se	eu	 tenho	medo	de	mim	ou	do	
mundo	isso	é	minha	vida,	a	minha	beleza	ou	a	minha	feiúra.	E	eu	me	quero	lindo	e	malandro.	E	
não	 quero	 que	 a	 minha	 beleza	 seja	 minha	máscara	 (sem	 aspas).	 Quero	 esse	 papo	 correto,	
acertado,	quero	essa	marca	malandra	de	vida:	vejo	minha	cara	e	vejo	meu	coração	os	outros	
não,	 até	 que	 aprendam	 a	 me	 ver.	 Você	 olha	 nos	 meus	 olhos	 e	 não	 vê	 nada;	 pois	 é	 assim	
mesmo	eu	quero	ser	olhado,	é	assim	mesmo	que	eu	quero	que	você	não	me	entenda.	Pensei:	
Meu	corpo	sou	eu	comigo,	contigo,	onde	estou	me	represento	mas	não	me	aparento	com	o	
que	não	 sou.	Meu	 corpo	é	meu	 ideal,	 é	 o	que	eu	quero	 fazer	 de	mim,	 é	o	que	está	 à	 solta	
vibrando,	 meu	 cheiro,	 minha	 consciência,	 meu	 amor	 por	 quem	 eu	 amo,	 minha	 presente	
presença	no	mundo	estampada	na	cara,	escondida,	estampada	na	cara	que	eu	sinto.	

	
CENA	III:	Cordiais	Saudações:	
	
Ligue	o	rádio,	ponha	discos,	veja	a	paisagem,	sinta	o	drama:	você	pode	chamar	isso	tudo	como	
bem	quiser.	Há	muitos	nomes	à	disposição	de	quem	queira	dar	nomes	ao	 fogo,	no	meio	do	
redemoinho,	entre	os	becos	da	tristíssima	cidade,	nos	sons	de	um	apartamento	apertado	no	
meio	de	apartamentos.	
Você	pode	sofrer,	mas	não	pode	deixar	de	prestar	atenção.	Enquanto	eu	estiver	atento,	nada	
me	acontecerá.	Estar	bem	vivo	no	meio	das	coisas	é	passa	por	elas	e	de	preferência,	continuar	
passando.	 Isso	 aí	 eu	 li	 uma	 vez	 no	 Pasquim.	 É	 que	 enquanto	 você	 curte	 lá	 o	 seu	 tempo	 de	
espera,	 enquanto	 você	 espera	 um	 dilúvio	 que	 apague	 o	 fogo,	 seu	 ídolo,	 nosso	 ídolo	 vem	
reafirmar	 tranquilamente,	 ao	 Brasil	 inteiro	 ,	 que	 estar	 vivo	 significa	 estar	 tentando	 sempre,	
estar	 caminhando	 entre	 as	 dificuldades,	 estar	 fazendo	 as	 coisas	 sem	 a	menor	 inocência.	 Os	



inocentes	estão	esperando	enquanto	aproveitam	para	curtir	bastante	conformismo	disfarçado	
em	lamúrias,	ataques	apocalíticos	e	desespero	sem	fim.	
Na	geléia	geral	brasileira	que	esta	 revista	anuncia:	alguma	novidade?	Porque	eu	mesmo	não	
sei	de	nada,	estou	fora.	O	fim	de	semana	eu	passei	por	aí	de	boteco	em	boteco.	Já	pensei	em	
responder	a	algumas	dessas	cartas	mas	desisto.	José	Gil	Jr.	De	Teresina	acertou	em	cheio	com	
seu	palpite:	tudo	ainda	está	doendo	muito,	amizade,	mas	pelo	menos	está	sangrando	por	aqui.	
Deixo	sangrar.	Mas	o	 importante,	eu	continuo,	o	 importante	mesmo	é	não	desistir	nunca.	La	
noche	 em	 que	 quieras	 será	 de	 plenilúnio,	 não	 digo:	 adeus	 batucada:	 não	 digo:	 para	 dizer	
adeus:	não	digo	nunca.	Na	União	Soviética,	eu	soube,	os	hospícios	vivem	cheios	de	nós.	É	isso	
mesmo	que	eu	soube.	Na	URSS	a	psiquiatria	já	se	desmarcou	e	os	hospícios	do	Estado:	são	as	
prisões	 do	 Estado.	 Isso	me	diz	 algum	 respeito?	Não.	Não	me	diz	 nenhum	 respeito,	 graças	 a	
Deus.	
	
CENA	IV:	Almondegário	
	
Ponha	a	boca	no	mundo:	assim	não	é	possível.	Ou	então	 feche	o	 riso	e	aperte	os	dentes	de	
uma	vez.	Ponha	a	boca	no	mundo:	somente	assim	é	possível.	Louca,	qualquer	coisa	 louca	de	
uma	vez.	Qualquer?	Atenção	para	o	refrão:	tudo	é	perigoso,	etc.	Atenção	para	o	refrão,	tudo	é	
divino	e	maravilhoso.	Atenção	para	o	samba	exaltação,	atenção!	Meu	amigo	preferido	não	me	
quer	 ferido	 pelo	 chão.	 Meu	 amigo	 mais	 incrível	 nunca	 foi	 possível	 em	 minha	 mão.	 Minha	
amiga	mais	maluca	 funde	a	 cuca	 só	pra	me	dizer	que	não.	Minha	amiga	mais	 bonita	 é	meu	
irmão.	
Torno	a	repetir:	ai,	ai,	ai.	Torno	a	repetir,	meu	amor:	ai,	ai,	ai.	Onde	é	que	você	mora,	em	que	
cidade	 escondida,	 em	 que	 muda,	 qual	 Tijuca?	 Lá	 também	 quero	 morar.	 Qualquer?	 Quero	
porque	quero	este	baião	de	dois	feijão	com	arroz,	pão	seco	de	cada	dia,	negra	solidão.	Quero	
porque	quero	esse	baião	corado,	fresco	e	bem	machão,	coragem,	peito,	coração.	Ponha	a	boca	
no	mundo.	 Eu	 não.	 Todo	 dia	 é	 dia,	 toda	 hora	 é	 hora,	 quem	 samba	 fica	 que	 não	 samba	 vai	
embora.	E	mais,	todo	dia	menos	dia	é	dia	D.	
	
CENA	V:	Mas	Desfrute,	Curta	
	
A	virtude	é	a	mãe	do	vício	conforme	se	 sabe,	acabe	 logo	comigo	ou	se	acabe.	A	virtude	é	o	
próprio	vício	conforme	se	estão	no	início	e	no	fim	de	cada	chave.	Amar-te	/	a	morte	/	morrer.	
Há	urubus	no	telhado	e	a	carne	seca	é	servida,	um	escorpião	encravado	na	própria	ferida,	não	
escapa;	só	escapo	pela	porta	de	saída.	
	
CENA	VI:	Anotações	D’Engenho	de	Dentro	
	
Um	recorde	no	meu	bolso,	escrito	ontem	cedo,	ainda	em	casa:	“quando	uma	pessoa	se	decide	
à	morrer,	decide,	necessariamente,	assumir	a	responsabilidade	de	ser	cruel	com	todos:	menos	
consigo	 mesmo	 é	 claro.	 É	 difícil	 para	 não	 ficar	 teorizando	 feito	 um	 idiota,	 explicar	 tudo,	 e	
chato,	 e	 isso	 é	 que	 é	 mais	 duro,	 ser	 nojento	 com	 as	 pessoas	 a	 que	 se	 mais	 quer	 bem	 no	
mundo.	
Aqui	 dentro	 é	 obvio,	 os	 piores	 dias	 são	 os	 sábados	 e	 os	 domingos.	 Eu	 não	 sei	 mais	 como	
acreditar	e	 tudo	 isso,	hoje	é	 sábado,	amanhã	é	domingo,	depois	é	 segunda	e	etc.	 La	 fora	os	



piores	dias	são	todos,	principalmente	quando	me	custam	vinte	e	quatro	horas	de	monólogos	e	
solidão.	Por	 isso	é	difícil	participar	da	contagem	regressiva	e	esperar	por	domingo,	 segunda,	
terça,	etc.	Ilusão	dos	que	não	compreendem	que	o	número	zero	é	o	princípio	e	o	fim	de	tudo	e	
que	a	vida	é	um	processo	linear	que,	ao	mesmo	tempo	que	vai,	está	voltando.	
	Pela	primeira	vez	estou	sentindo	de	fato	o	que	pode	ser	uma	prisão.	Aqui,	as	portas	que	dão	
para	as	duas	saídas	existentes,	estão	permanentemente	trancadas.	
Somos	 36	malucos,	 36	 marginais,	 de	 qualquer	 forma	 esperamos	 a	 cura	 no	 sanatório	 assim	
como	 a	 sociedade	 espera	 que	 os	 bandidões	 das	 cadeias	 se	 regenerem.	 Aqui	 o	 carceireiro	 é	
chamado	de	plantonista	e	são	aqueles	homens	de	branco,	a	barra	é	pesada,	como	eu	gosto.	
Minha	enfermaria	 tem	12	 camas	ocupadas	por	doentes	mentais	de	nível	que	poderia	muito	
bem	ser	classificado	pelo	IBOPE		como	pertencentes	as	classes	C,	D,	Z.	Estamos	aí	em	cana.	O	
chato	é	a	comida	que	é	péssima.		
Tudo	 continua	parado	no	 centro	de	minhas	 especulações.	 E	 não	 sei	 dizer	 se	 já	 consegui	me	
desfazer	 de	 qualquer	 uma	 delas.	 Estou	 morrendo,	 mas	 uma	 vez	 eu	 morro	 soterrado	 em	
minhas	 perplexidades,	 não	 se	 para	 o	 que	 estou	 e	 deixo	 andar,	 é	 preciso	 que	 eu	 adquira	
condições	 que	 me	 permitam	 sobreviver.	 O	 que	 é	 sobreviver?	 Tenho	 conseguido	 até	 aqui	
mas...o	que	vivo,	o	que	consigo	escrever,	o	que	posso	ir	sendo	são	meus	bens.	Não	disponho	
de	outros.	O	que	não	 sou	me	mata:	assim,	asssado,	 sempre,	 tudo	continua	como	sempre,	o	
mesmo	esquema	para	o	fim	a	mesma	vida	de	cocô	melado,	a	mesma	merda.	Só	Deus	pode	me	
salvar,	mas	eu	não	conheço	Deus,	nem	seis	onde	procurá-lo.	Disse	que	estou	morrendo,	mais	
uma	vez	vivo	só	para	isso.	
	
CENA	VII:	Você	Decide.	
	
Quando	eu	escrevo	ou	quando	eu	 recito,	uma	palavra	um	mundo	poluído	explode	comigo	e	
logo	 os	 estilhaços	 desse	 corpo	 arrebentado,	 retalhado	 em	 lascas	 de	 corte	 e	 fogo	 e	 morte	
espalham	 imprevisíveis	 significados	 ao	 meu	 redor.	 Informação:	 há	 palavras	 que	 estão	 nos	
dicionários	e	outras	que	não	estão	e	outras	que	eu	posso	inventar,	inverter.	
Todas	juntas	e	a	minha	disposição,	aparentemente	limpas	estão	imundas	e	transformaram-se	
tanto	 tempo	 num	 amontoado	 de	 ciladas.	 Elas	 estão	 no	 mundo	 e	 portanto	 explodem,	
bombardeadas.	Agora	não	se	fala	mais	nada	e	tudo	pe	transparente	em	cada	forma,	qualquer	
gesto	é	uma	palavra	e	em	sua	orla	os	pássaros	de	sempre	cantam	nos	hospícos.	No	princípio	
era	o	 verbo	e	o	 apocalipse,	 aqui	 será	 apenas	uma	espécie	de	 caos	no	 interior	 tenebroso	da	
semântica.	Salve-se	quem	puder.	
E	agora?	Eu	não	conheço	um	resposta	melhor	do	que	esta:	continuar.	
E	a	primeira	providência	continua	sendo	a	mesma	sempre,	ocupar	espaço,	conquistar	espaço,	
tomar	espaço.	Continuemos,	parar	é	que	não	é	possível.	
Apocalipse	só	se	for	agora,	eu	só	quero	saber	do	que	pode	dar	certo	e	não	é	perto,	nem	está	
no	fim.	Faz	um	ano	que	eu	me	dizia	no	hospício:	isso	aqui	não	pode	ser	um	refúgio	e	foi	assim	
que	eu	sai	por	aí,	foi	por	isso.	Abaixo	os	meus	refúgios,	chega.	
	
CENA	IX:	Cogíto	
	
Eu	 sou	 como	 sou	 pronome	 pessoa	 intransferível	 do	 homem	 que	 iniciei	 na	 medida	 do	
impossível.	 Eu	 sou	 como	 eu	 sou	 agora	 sem	 grandes	 segredos	 dantes	 sem	 novos	 secretos	



dentes,	 nesta	 hora	 eu	 sou	 como	 sou	 presente	 desferrolhado	 indecente	 feito	 um	 pedaço	 de	
mim.	Eu	sou	como	eu	sou,	vidente,	e	vivo	tranquilamente	todas	as	horas	do	fim.	
	
CENA	X:	Pessoal	Intransferível	
	
Escute	aqui	meu	chapa:	um	poeta	não	se	faz	com	versos.	E	o	risco	é	estar	sempre	a	perigo	sem	
medo,	 é	 inventar	 o	 perigo	 e	 estar	 sempre	 recriando	 dificuldades	 pelo	 menos	 maiores,	 é	
destruir	a	linguagem	e	explodir	com	ela.	Nada	no	bolso	e	nas	mãos.	Sabendo:	perigoso,	divino,	
maravilhoso.	Poetar	é	 simples,	 como	dois	 e	dão	 são	quatro,	 sei	 que	a	 vida	 vale	 a	pena,	 etc.	
Difícil	 é	 não	 correr	 com	 os	 versos	 debaixo	 do	 braço.	 Difícil	 é	 não	 cortar	 o	 cabelo	 quando	 a	
barra	pesa.	Difícil	pra	quem	não	é	poeta,	é	não	trair	a	sua	poesia,	que	pensando	bem	não	é	
nada,	 se	 você	 está	 sempre	 pronto	 a	 temer	 tudo,	 menos	 o	 ridículo	 de	 declamar	 versinhos	
sorridentes.	
E	sair	por	aí,	ainda	por	cima	sorridentesmestre	de	cerimôneas.	“Herdeiro”	da	poesia	dos	que	
levaram	a	coisa	até	o	fim	e	continuam	levando,	graças	à	Deus	e	fique	sabendo:	quem	não	se	
arrisca	não	pode	berrar.	Citação:	leve	um	homem	e	um	boi	ao	matadouro.	O	que	berrar	mais	
na	hora	do	perigo	é	o	homem,	mesmo	que	tenha	sido	o	boi.	Adeusão.	
	
CENA	XI:	Literato	Cantabile	
	
Agora	não	se	fala	mais.	
Toda	palavra	guarda	uma	cilada.	
E	qualquer	gesto	pode	ser	o	fim	do	eu	início	
Agora	não	se	fala	mais	
e	tudo	é	transparente	em	cada	forma	
Qualquer	palavra	é	um	gesto	
E	em	minha	orla	
Os	pássaros	de	sempre	cantam	assim,	do	precipício	
A	guerra	acabou	quem	perdeu	agradeça	a	quem	ganhou.	Não	se	fala,	não	é	permitido	mudar	
de	 ideia.	 É	 proibido.	 Não	 se	 permite	 nunca	mais	 olhares	 tensões	 de	 cismas	 crises	 e	 outros	
tempos	está	 vetado	qualquer	movimento	do	 corpo	ou	onde	quer	que	alhures.	 Toda	palavra	
envolve	o	precipício	e	os	 literatos	 foram	todos	para	o	hospício	e	não	se	sabe	nunca	mais	de	
mim.	 Agora	 o	 nunca.	 Agora	 não	 se	 fala	 nada,	 sim,	 Fim.	 A	 guerra	 acabou	 e	 quem	 perdeu	
agradeça	a	quem	ganhou.	
	

FIM	
	


