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TEMPO	1	

LETÍCIA		canta:	
(LOUCOS	ENTRAM.	LIGAM	O	RÁDIO,	POEM	DISCOS	NA	VITROLA,	TOCAM	A	CIRENE	
-	NA	TELA	PROJEÇÃO	DE	UM	FILME	SUPER	–	OITO	–	EXAGERADA	POLUIÇÃO	/	SONORA.)	
	

VOZ	GRAVADA	–	SILÊNCIO	É	HOSPITAL	

(REPETE	VÁRIAS	VEZES:	SILÊNCIO	É	HOSPITAL.		E	CESSA		TODO	BARULHO.)	

	L	I	:	Ligue	o	rádio,	ponha	discos,	veja	a	paisagem...	e	sinta	o	drama!	

	L	II:	Hoje	tem	espetáculo!!	

L	III:	Mas	você	pode	chamar	isso	tudo	como	bem	quiser.	Há	muitos	nomes	à	disposição		
								de						quem	queira	dar	nomes	ao	fogo.	
	
CORO	DOS	CONTENTES:	

								O	importante	é	que	SINTA	O	DRAMA	(REPETE	“SINTA	O	DRAMA”	criando	um	clima		
								de		saturação	/	obssessão)		
	
L	I	:	Vá	ao	cinema.	

L	VI:	Presta?	

L	II:	Vá	ao	teatro?	

L	VII:	Presta?	

L	V:	Esses	filmes	servem	a	que?	Servem	a	quem?	

L	IV:	Essas	peças:	servem?	Pra	quê?	

L	I:	Divirta-se:	Teu	programa	é	esse,	bicho.	

	

CORO	DOS	CONTENTES:	

							Vá	ao	teatro,	vá	ao	concerto,	disco	é	cultura,	vá	para	o	Inferno.	

L	V:	Pra	que	serve	esse	tema,	serve	a	quem?	

L	II:	A	uma	peça	qualquer	com	muito	drama.	

	

(	L	VII	CANTA	“EMPTY	BOAT”de	Caetano	Veloso,	enquanto	o	Circulo	dos		Últimos	de	Paupéria	-		
loucos,	é	preso	por	uma	rede	cilíndrica.)	



CORO	DOS	CONTENTES;	

1	–		Ponha	a	boca	no	mundo	assim	não	é	possível.	Ou	então	feche	o	riso	e	aperte	os	dentes	duma	
vez.	Ponha	a	boca	no	mundo:	somente	assim	é	possível,	louca,	qualquer	coisa	louca	de	uma	
vez.	

2	–			Qual	é?	

3	 –	 Atenção	 para	 o	 refrão:	 tudo	 é	 perigoso,	 etc.	 	 Atenção	 para	 o	 refrão;	 	 	 tudo	 é	 divino,				
maravilhoso.	Atenção	para	o	refrão:	atenção	para	o	samba	exaltação.				Atenção.	

4	 –	 	 	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.	

5	–		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.	
	

1		-		Qual	quer?	

2	 –	 	 Quero	 porque	 quero	 este	 baião	 de	 dois	 ,	 feijão	 com	 arroz,	 pão	 seco	 de	 cada	 dia,	 negra	
solidão,	nessa	solidão.	Quero	porque	quero	esse	baião,	corado,	fresco	e	bem	machão,	coragem,	
peito,	coração.	

3	–		Ponha	a	boca	no	mundo.	

4	–		Eu	não.	

TODOS:	Todo	dia	é	dia,	toda	hora	é	hora:	quem	samba	fica.	Quem	não	samba	vai	embora.	E	mais:		
															Todo	dia	menos	dias	mais	dias	é	dia	D:	
	
L		I	:	Escute,	meu	chapa:	um	poeta	não	se	faz	com	versos.	É	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	dois	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	 sorridente	
mestre	 de	 	 cerimônias,	 “herdeiro”	 da	 poesia	 dos	 que	 levaram	 	 a	 coisa	 até	 o	 fim	 e	 continuam	
levando,	graças	a		Deus.	

									E	fique	sabendo:	quem	não	se	arrisca	não	pode	berrar.	Citação:	leve	um	homem	e	um	boi	ao	
									matadouro.		O	que	mais	na	hora	do	perigo,	é	o	homem,	nem	que	seja	o	boi.	Adeusão.	
	

UDIGRUDI:		Vim	para	a	escola	aprender	a	viver.	Isto	aqui	é	uma	escola,	meu	Deus,	eu		
																							preciso		conseguir	nesta	escola	os	instrumentos	que	me	preservarão	e	que		



																							me	desviarão	do	encontro	marcado	que	é	necessário	adiar.	Tenho	passado	
																							a	vida	à	procura	de	Deus	mas	agora	não	quero	mais.	
	
UDIGRUDI:		Mas	eu	quero	dizer	de	novo:	a	loucura	vem	de	cima,	da	cabeça,	do	centro		
																							das	atenções.	Vem	da	frente.	
	
L	 VII:	 	 	 Tenho	 	 para	mim	 que	 tudo	 é	 certo	&	 errado,	 tudo	 é	 Deus	 e	 o	 Diabo,	 tudo	 é	 perigoso.				
Quem	vê	do	lado	de	dentro	pode	sacar;	a	única	divina	companheira		é	a	destruição.	

HOSPÍCIO:			Os	tranqüilizantes	do	litoral	se	tranqüilizam	depois	da	psicanálise.	Senhores	isso		
																						tudo	é	antigo.Meu	olho	não	está	pedindo	arregalo,	meu	ouvido	e	minha	voz	também			
																						não	estão	pedindo	arregalo	–	quero	poesia,	sons...	conversa	firme.	
	
L	 III:	 	 	 	 Quando	 uma	 pessoa	 se	 decide	 a	 morrer,	 decide,	 necessariamente,	 assumir	 a	
responsabilidade	de	 ser	 cruel:	menos	consigo	mesmo,	é	 claro.	É	difícil,	pra	não	 ficar	 teorizando	
feito	um	 idiota,	explicar	 tudo.	É	chato,	e	 	 isto	é	que	é	mais	duro:	ser	nojento	com	as	pessoas	a	
quem	se	quer	mais	bem	no	mundo.	

UDIGRUDI:		Ele	era	um	pacato	cidadão	de	roupa	clara.	Seu	terno,	sua	gravata	lhe	caiam	bem.	
																						Seu		nome,	que	eu	me	lembre	era	Ezequias...	casado	vacinado	sem	ninguém.	
	
L		VII:		Brasileiro	e	eleitor,	seu	Ezequias,	reservista	de	terceira	e	com	família,	três	filhos,	prestações	
												E	alguns	livros.	
	
L		I:						Era	um	pacato	cidadão	de	roupa	clara.	Era	um	homem	de	bem	que	eu	conhecia.	

L		IV:			Cumpria	seus	deveres,	trabalhava,	chegava	cedo	em	casa,	de	madrugada	lutando	pelo	pão	
												de	cada	dia.	
	
L		III:				Era	um	pacato	cidadão	de	roupa	clara.	E	todo	dia	passava	e	me	dizia	que	o	mundo	estava					
												andando	muito	mal.	Eu	perguntava	por	que,	eu	perguntava	seu	Ezequias	nunca	me			
												explicava,	apenas	repetia:	Lá	dentro	do	seu	puro	tropical,	este	mundo	meu	filho,		
												vai			seguindo	muito	mal.	
	
L	V:				Ah,	seu	Ezequias!	

CORO	DOS	CONTENTES:	

											1	–	Que	pena,	que	desastre,	que	tragédia.	
											2	–	Que	coisa	aconteceu	naquele	dia	seu	Ezequias.	
	
L	V:		Ah,	seu	Ezequias.	
	
											3	–	Saiu	do	emprego	e	foi	tomar	cachaça,	e	apenas	de	manhã	voltou	pra	casa	batendo	
																	Na	mulher,	xingando	os	filhos.	
	
L	V:				Se	Ezequias...	Ah	seu	Ezequias!	



	

UDIGRUDI:	Era	um	pacato	cidadão	de	roupa	clara.	Era	um	homem	de	bem	que	eu	conhecia	
																					E	agora	é	a	vergonha	da	família.	
	

HOSPÍCIO:	Ok,	que	tudo	esteja	direito,	mas	ainda	não	ok,	que	eu	também	não	sei	onde	deixei	
																				Os	meus	direitos.	
	
										3	–			Eu	sou	como	eu	sou	
																		pronome	
																		pessoal	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	eu	sou	
																		presente	
																		desferrolhado	indecente	
																		feito	um	pedaço	de	mim	
																		Eu	sou	como	eu	sou	
																		vidente	
																		e	vivo	tranquilamente	
																		todas	as	horas	do	fim.	
	

CORO	DOS	CONTENTES:		

Viva	e	por	 isso	em	nossos	dias	ela	estrebucha	e	vai	morrer.	A	 literatura	 tem	a	ver	com	a	moral	
individual	e	a	moral	individual	não	interessa	–	não	existe	mais.	Nossa	época	exige	a	descrição	de	
painéis	 e	 o	 close-up	 tende	 a	 não	 retornar	 ao	 teatro	 de	máscaras	 porque,	 se	 queira	 ou	 não	 se	
queira,	a	massa	onde	praticamente	nos	perdemos	já	é	a	máscara,	já	nos	obriga	e	revela,	é	a	supra	
máscara.	Planos	gerais.	Painéis.	

	

L		VII:		O	homem	moderno	não	existe	como	indivíduo,	mas	como	tipo	–	e	esses	tipos		
											não	são	tantos	quanto	todos	nós.	São	relativamente	poucos.	Somente	me	interesso		
											pelo	tipo	e	cada	tipo,	classe,	nas	diversas	sociedades	massificadas,	obedece			a				compor_	
											tamentos		mais	ou	menos	Standards.	Interesso-me	por	compreendê-los	(estudá-los)	
											e	abandoná-los.	Meu	problema,	inclusive	o	de	cama,	inclusive	o	de	mesa,	inclusive	o		
											de	relacionamento,	é	o	problema	do	meu	tipo	X	perdido	na	massa	que	o	plano	geral		
											não	estilhaça,	por	literário,	em	todos	os	seus	(milhares,	bilhares)	de	“exemplos”:		
											células	que	não	tem	mais	vida	se	isoladas	na	psicologia	/	indivíduo.	
	



L	IV:			O	cenário	é	agora	o	único	personagem	vivo.	O	cinema	urbano	tem	que	ser	do-eu-meu-tal,	
											Atualizado	como	as	atualidades,	uma	primeira	página	de	jornal,	painel,	afresco.	
	

L	III:			21/11/70	

											Até	hoje	eu	não	pude	pensar	direito	sobre	Jesus.	Não	sei	direito	onde	ele	está,	em	mim.	
											Não	sei,	por	causa	disto,	onde	estou	(em	mim)	entre	as	massas	com	relação	ao	grande	líder.	
											Só	hoje	começou	a	me	esclarecer	bastante	o	fato	recentemente	percebido	de	que	Jesus			
											tenha	sido	o	primeiro,	no	duro,	que	primeiro	provocou	uma	grande	cisão	do	sionismo.	
	
L	II		:			9/12	

											Tudo	continua.	Continua	parado	no	centro	das	minhas	especulações,	e	não	sei	dizer	se		
											já	consegui	me	desfazer	de	qualquer	uma	delas.	Estou	morrendo.	Mais	uma	vez	eu	morro	
											soterrado	em	minhas	perplexidades	–	não	sei	para	o	que	estou	–	e	deixo	andar.	É	preciso	
											que	eu	adquira	condições	que	me	permitam	sobreviver.	O	que	é	sobreviver?		
											Tenho	conseguido	sobreviver	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,		
											assado,	sempre:	tudo	/	continua	como	sempre,	o	mesmo	esquema	para	o	fim,	a	mesma		
											vida	de	côco	melado,	a	mesma	merda.	Só	Deus	pode	me	salvar,	mas	eu	não	conheço	Deus	
											nem	sei	onde	procurá-lo.	Disse	que	estou	morrendo	–	uma	vez	mais	–	vivo	só	pra	isso.	
	

CORO	DOS	CONTENTES:		1/	2/	3	

Pode	 ser.	 Eu	 tenho	 que	 “assumir”	 isto	 que	 eu	 vejo.	 A	 minha	 frente.	 Eu	 não	 posso	 mais.	 A	
literatura	se	enterra	comigo.	Eu	estou	aqui	no	Brasil.	Alô	câmbio?		
Estou	inteiramente	sozinho.	Ninguém	pensa	por	mim.	O	general	ninguém	pensa	por	mim.	Eu	não	
valho	nada.	Não	sei	onde	reencontrar	minha	coragem.	É	um	longo	discurso.	É	uma	loucura.	
Eu	pensei	que	podia	driblar	tudo	e	ir	fazer	cinema,	uns	filmes,	lixo.	
	
Eu	tenho	que	assumir	a	minha	miséria	pequena	burguesa	porque	que	só	posso	fazer	um	filme	se	
ele	for	a	favor	ou	contra	essa	miséria.	E	eu	não	posso	ser	e	não	ser	como	querem	os	analistas.	Eu	
tenho	que	destruir	em	mim	essa	miséria	/	louca.	

3/4/1971	

HOSPÍCIO:		

Basta-me	os	compromissos	que	já	sou	obrigada	a	ter.	Não	venham	com	invenções	bestas,	se	eu	
quiser	botar	um	disco	acompanhando	o	filme	de	super-oito	eu	boto.	Não	tem	nada	disso	de	não	é	
assim.	Barato	 legal	 é	o	 livro	de	 Trotsky,	 “nossa	moral	 e	 a	deles”,	 grandes	 sacadas,	 super	 sarro.	
Além	do	mais	Macalé	foi	ontem	pra	Londres	e	ainda	tenho	de	procurar	outra	pessoa	pra	fazer	e	
cantar	as	músicas	populares	brasileiras	que	estou	com	vontade	de	fazer	agora.	Hoje	mesmo	vou	
ter	de	encontrar	uns	e	outros	pra	trabalhar	e	trabalhar	com	Menescal	,	por	exemplo,	é	melhor	do	
que	sentar	no	jornal	e	ficar	escrevendo	a	prazo	fixo.	I	hate	it.	



4/4/71	

CANÇÃO:		Debaixo	da	tempestade	
																			Sou	feiticeiro	de	nascença	
																			Atrás	desta	reticência	
																			Tenho	o	meu	corpo	cruzado	
																			A	morte	não	é	vingança			
	
7/4/71	
CORO	DOS	DESCONTENTES:	
	
-	Foi	um	caminhão	que	passou.	Bateu	na	minha	cabeça.	Aqui.		
		Isso	aqui	é	péssimo,	não	me	lembro	de	nada.	
-	Eles	não	deixam	ninguém	ficar	em	paz	aqui	dentro.	São	bestas.	
		Não	deixam	a	gente	cortar	a	carne	com	faca	mas	dão	gilete	
		Pra	se	fazer	a	barba.	
-	Pode	me	dar	um	cigarro?	Eu	só	tenho	um	maço,	eu	tenho	que		
		pedir	porque	senão	acaba.	Pode	me	dar	as	vinte.	

	
L	III:		16/7/71	
Cidades	como	séculos	–	um	século	atrás	do	outro.	Na	frente	do	outro.	
O	tempo	se	ultrapassa	no	espaço	do	tempo.	Agora	é	nunca	mais,	e		
nunca		antes.	Agora	é	jamais	–	um	século	atrás	do	outro.	Na	frente	do	outro.		
Ao	lado.	Um	dia	é	paralelo	ao	outro.	Isso	tudo	é	um	esquema	muito	chato	
Enquanto	a	coisa	anda:	isso	é	que	é	legal,	do	mesmo	jeito	que	é	legal	saber		
que	isso	tudo	pulsa,	de	alguma	maneira,	no	ponto	misterioso	do	desenho.	
Princípio,	fim.	Total	e	único.	Geral.	Ninguém	pode	mais	do	que	Deus!	
	
	

	
	
	
	

												

							

			

																																				

	

	

	



	

DIÁLOGO	GERAL	

NA	SEGUNDA	SE	VOLTA	AO	TRABALHO	

																																	

Pois	eu	vou	contar	uma	história.	
Sem	pé	nem	cabeça:	você	sabe	com	quem	está	falando?	
Eu	respondi	que	não	e	a	autoridade	mostrou-se	ofendidíssima.	Foi	por	
Isso	que	explicou	assim;	
-	Polícia.	
Ora,	eu	agradeci,	mostrei	meus	documentos,	o	cara	conferiu	que	tudo		
era	legal	e	estava	em	ordem	e	em	seguida	iluminou-se:	
-	Ora	bicho,	esse	teu	cabelo	ta	muito	grande.	
Aí	eu	fui	alugar	um	apartamento	para	morar.	Quem	não	precisa	de	um?	
Quando	a	gente	mora	só	e	tem	quem	convide,	a	gente	aceita	e	evita	o	vexame.	
Mas	quando	a	gente	tem	família,	o	 jeito	é	aquele	mesmo:	primeiro	enfrentar	os	porteiros	olhando	
desconfiadíssimos	para	a	minha	cara	enquanto	entrega	as	chaves.	Vai	a	descarta:	
-	Acho	que	nem	adianta	olhar.	Parece	que	já	está	alugado.	
Pelo	telefone	os	cara	não	me	vêem,	de	modo		que	a	informação	é	batata:		
-	É	conversa	do	porteiro.	
-	Aí	eu	fui	lá,	acertar	a	transa,	assinar	os	papéis	e	tal.	Aó	o	cara	olhou	para	a	minha.	Aí	
Ele	conferiu	muito	e	aí	ele	decidiu:	
-	Tem	gente	na	frente.	
Aí	eu	saí	na	rua.	Primeiro	na	Tijuca,	onde	as	pessoas	se	divertem	olhando.		
Depois	na	cidade,	onde	as	pessoas	me	cercaram	na	rua	da	Assembléia	e	gritavam	corta	o	cabelo	dele	
e	tal.	A	gente	pensa:	vou	tomar	muita	pancada	dessa	gente.	
Eles	olham	com	ódio	para	o	meu	troféu.	Meu	cabelo	grande	e	bonito	espanta,	espanta	não,	agride	(a	
tal	palavra)	e	eu	me	garanto	que	eu	não	corto.	
História	de	cabelos...	
Um	cara	suado	e	de	gravata,	cara	de	ódio,	passa	por	mim	na	Conde	de	Bonfim,	cara	de	uns	quarenta	
anos,	cara	de	pai	de	família	classe	média	típico	nacional,	passa		no	seu	fusquinasinho	e	quando	me	
ver	da	um	berro:	
-	Cachorro	cabeludo.	
Inteiramente	maluco	,	o	cara.	Doido	de	pedra.	Ou	não?	
Desci	do	ônibus	e	sai	andando	pela	Gomes	Freire.	Vinha	uma	senhora,	gorda	fazendo	compras	com	
um	garoto	pequeno	e	um	tipo	–	filho	com	jeitão	de	funcionário,	sei	lá	de	quê.		De	longe,	enquanto	
eu	vinha,	eles	 já	sorriam	e	cochichavam	tramando.	Eu	vi.	Bem	na	minha	frente	os	três	pararam	e	a	
vanguarda	do	movimento	parou	–	era	o	garotinho.	
-	É	homem	ou	mulher?	
Eu	respondi:	
-	Mulher.	
O	rapazinho,	o	outro,	gritou.	Atenção:	gritou.	
-	Cala	a	boca,	cabeludo	desgraçado.	



A	mulher	deu	uma	gargalhada	e	eu	passei.	
Inteiramente	malucos,		doidos	varridos,	doidos	de	pedra.	
Ou	não?	
Aí,	crianças,	a	gente	declara	novamente:	são	uns	malucos.	São	uns	
Loucos.	São	uns	loucos.	São	uns	totalitaristas:	cabeludo	não	entra.	
São	uns	chatos,	são	loucos,	totalmente	loucos	e	perigosos.	É	assim	
Que	e;lês	estão:	doidos,	malucos,	loucos	e	perigosos.	Ou	não?	
	

POR	HOJE	ACABOU	
	
	

• O	DIA	SEGUINTE	DE	REPENTE	ANTES	DO	SIM.	Não	faço	a	menor	questão	de	
								fazer	sentido.	Basta		o	meu	amor	redivivo.	

• Número	dois	desta	saleta:	agora,	aqui	e	agora.	Citação:	leve	um	boi	e	um	homem	ao	tal	matadouro.	
O	que	berrar	menos	merece	morrer.	É	o/	boi	

• Escutem	antes	que	todos	se	calem.	Não	prestem	a	mínima	atenção	ao	que	eu	diga.	Mas	
Por	favor,	não	me	esqueça.	Não	se	esqueça	de	mim,	não	desapareça.	Deixa	que	eu	conto:	três,	dois	,	
um	,	zero.	

• Tem	um	verão	que	vai	pintar	por	aí,	breve,	conforme	as	oscilações.		
Vamos	à	Bahia?	No	verão	daqui,	na	Bahia,	as	coisas	começam	a	acontecer.	
Conceição	da	praia	começa	com	dezembro	e	depois	o	pau	curte	até	o	carnaval.	Tem	todas	as	festas	e	
tem	muito	espaço.	Bahia!	

• Vamos	viajar.	Vamos	sair	do	lado	de	fora,	mesmo	aqui	do	lado	de	dentro.	Vamos	acreditar	
Nisso.	Vai	e	volta,	firme.	Bahia!~	

• Por	hoje	é	tudo	assim	mesmo.	Você	sabe	que	isso	aqui	não	tem	mais	sentido.	A	geléia	geral	
• Não	deixe	de	liquidificador,	mas	pelo	menos	vamos	encerar	em	paz.	
• Me	deixe		de	lado.	Você,	meu	amor,	não	quer	saber	de	compreender.	Que	juiz	é	esse?	
• Levando	a	sério:	chega.	Levando	a	sério:	acabou.	Levando	a	sério;	recomecemos.	Um	dia	depois	do	

outro.	
• Notícia:	Ivan	Cardoso	filma	em	paz,	graças	a	Deus.	E	todo	mundo	com	muito	sacrifício	graças	a	Deus,.	

E	se	não	sair	disso,	graças	a	Deus,	muda	de	qualquer	jeito.	Eu,	pessoalmente,	não	suporto	mais	a	
vossa	companhia,	prezados	leitores.	Pode?	

• E	nem	chega	a	ser	charme,	mas	podem	ficar	sabendo:	tem	gente	viva	pelas	redondezas.	Ontem,	hoje,	
sempre:	brasas,	fogo,	purgatório,	inferno	tropical.	

• Deus	me	fez	e	me	juntou	a	mim	e	minha	medula.	É	osso.	
• Quando	estiver	assim,	não	me	apareça.	Cresça	e	desapareça	da	minha	frente,	Thiago,	meu	filho.	Me	

evite,	de	preferência:	eu	tenho	a	minha	culpa.	Adeus.	Apareça.	Viva.	
• É	possível	esse	tipo	de	festa?	
• Fale	por	mim	e	diga,	meu	amor,	o	que	eu	não	preciso	mais	dizer.	
• Assim	não	é	possível.	Assim,	desta	maneira	,	meu	amor,	me	acabas.	
• Tente	sacar	a	minha,	cresça,	apareça.	Se	vire.	
• O	poeta	que	não	me	visita	nem	me	telefona	nem	me	diz	adeus;	foi	meu	pai	quem	me	fez	assim;	nunc	

et	semper;		meu	pandeiro	de	bamba,	meu	tamborim	de	samba;	já	é	de	madrugada;	meu	repertório	
faliu.	



• Pode	ser	mais	enrolão?	Não?	Não?	Não?	
• Averiguando	as	ocorrências:	na	geléia	geral	brasileira	é	a	mesma	dança	na	sala,	no	Canecão,	na	TV	–	

e	quem	não	dança	se	cala,	não	vê	no	meio	da	sala	as	relíquias,	as	relíquias,	as	relíquias	do	Brasil.	
• Me	olho	no	espelho.	Nada.	
• Meu	olho,	meus	pelos.	Cada	manha	a	mesma	transa,	cada	jornada	a	mesma	casa,	pode?	Abaixo	a	

minha	reticência.	Help!	
• Escutem,	antes	que	a	gente	pense	em	calar:	cavalares	ondas	do	rio	–	pânicos	atravessam	o	oceano	e	

sopram,	sopram,	sopram.	Deixa	sangrar.	
• Espero	ter	acabado	por	hoje.	É		melhor	conversarmos	calados,	em	voz	alta,	eu,	amizade?	Abaixo	a	

Geléia	Geral.	Abaixo	a	Geléia	Geral.	Mal,	mal,	mal,	mal,	mal,	mal.	Findou.	
	
	
	
	
	

	

							

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



ROGÉRIO:																Torquato,	você	acha	que	está	cumprindo	seu	dever	de	brasileiro?	

TORQUATO:												Yes.	

ROGÉRIO:																Por	que	você	respondeu	em	inglês?	

TORQUATO:												Devido	a	minha	formação	(Joaquim	Nabuco)	de	comunista.	

ROGÉRIO:																Presentemente	está	atuando	em	alguma	emissora?	

TORQUATO:												Não.	

	ROGÉRIO:															Em	inglês	ou	português?	

TORQUATO:											Em	português.	Nós	temos	bananas.	Fale.	

ROGÉRIO:															Assim	não,	isso	é	plágio	de	João	de	barro	e	Alberto	Ribeiro.Que	tem	a	declarar?	

TORQUATO:										Vinícius	jamais	escreveria	isso.	Vinícius	é	a	minha	miss	banana	real.		

																																Geraldo		Vandré	é	um	gênio.	

ROGÉRIO:														Você	diz	um	gênio	sexual	ou	matemático?	

TORQUATO:										Nunca	dormi	com	ele.	

ROGÉRIO:														Por	quê?	Você	sofre	de	insônia?	

TORQUATO:										Eu	era	viciado	em	psicotrópicos.	Hoje	em	dia	dou	mais	valor	aos	alcalóides....	

ROGÉRIO:														Eu	por	minha	parte	dou	mais	valor	aos	aqualoucos.	

TORQUATO:										o	Golias	é	ótimo.	

ROGÉRIO:														Ele	já	foi	aqualouco?	

TORQUATO:										Yes.	

ROGÉRIO:															Você	não	acha	que	devemos	tratar	melhor	os	negros?	

TORQUATO:											Yes.	

ROGÉRIO:															Por	exemplo	lá	em	casa	estamos	há	dois	meses	sem	empregada.	Nesse	sentido		

																																	Malcolm	X	ou	Bertrand	Russel	foram	muito	compreensivos.	Veja	o	caso	de		

																																Sérgio	Porto	com	aquela	estória	do	crioulo	doido,	puro	racismo,	e	racismo		

																																paulista,	o	que	é	mais	grave	sendo	ele	cocarioca,	isto	é,	carioca,	não	acha	nego?	

	

	


