Ando junto com um grupo de pessoas
Peço informação
Arrumo o cabelo enquanto ando em direção a escada
Subo a escada
Desço a escada de mão dadas
Braços balançando
Solto a mão
Seguro a sacola
Peço informação
Pergunto que horas abre o café
Ando na outra direção
Subo a escada
Guardo celular na bolsa
Entro sorrindo
Passo levando uma escada grande
Sou um bombeiro
Falo com o segurança
Aperto de mão
Mão na cintura
Falo bom dia
Desço a escada e paro
Estou surpresa
Paro e olho
Passo com um banco bem grande
Segurando o banco converso com alguém que muda a direção do
meu percurso
Sento num banco com um computador no meu colo
Deixo o computador no banco e saio

Sou um computador
Estou sentado num banco
Passo levando dois bancos
Subo a escada com os dois bancos grandes
Um em cada mão
Volto pro banco e o computador volta pro meu colo
Não faço nada
Com ajuda de outra pessoa levo outros dois bancos
Levo mais um banco
Mostro a pasta com papeis pro meu amigo
Subo em um cavalete
Desço do cavalete
Dobro a manga do meu casaco roxo
Tiro do bolso meu telefone
Olho pra tela
Segurando um papel
Leio o que esta sendo escrito
Levanto o braço?
Não levanto o braço
Me aproximo
Vou embora
Parada
Sento na escada
Aguardo o grande amor
Recebo um livro
Tusso
Braços cruzados permaneço de pé

Olho para a tela
Seguro um papel
Vou para o café
Desço a escada com um grupo de amigas
Abraço
Desço a escada olhando pro telefone
Ando devagar
Olho em volta
Passo com uma caixa no meu ombro
Desço a escada com outras muitas pessoas
Olho em volta
Olho para a tela
Fico parada olhando pra tela
Levanto o braço?
Saio
Cento no banco
Deixo minha bolsa no chão
Falo ao telefone olhando para a tela
Arrumo meu cabelo
Seguro sacola laranja enquanto sento no banco
Levanto
Saio
Tiro foto
Tiro foto
Me aproximo da tela
Estou segurando muitas coisas
Leio o que está sendo escrito

Vou embora
Volta
Volta por favor
Paro de frente a tela
Sou uma criança
Levanto o braço?
Levanto
Dou um pulo?
Pulo
Saio correndo igual uma louca?
Acho melhor não
Risos
Dou um abraço no meu amigo
Muito amor
Muitas coisas
Olho para a tela
E passo
Não fico
Tiro foto
Tiro outra foto
Ta tudo bem?
Joinha
Não tem emoticons aqui
Chato
Minha amiga chega
Pergunta o que ta rolando
Vem mais perto

Vem
Eu vou com uma amiga
Risos
Outra amiga se aproxima
Somos quatro
Não sabemos o que fazer
Nem eu
Se tiver legal levanta o braço
Massa
Que bom que ta legal
Poxa...
Me abandonou
Certo
Estou conversando com uma amiga
Estamos paradas
Aguardamos em roda
Estou de cócoras
É confortável essa posição
Só eu estou de cócoras
Levanto
Braços cruzados
Olho a tela
Falo com meu amigo
Tiro foto
Tiro self
Tiro self com as amigas
Passo sozinho olhando pra tela

Ainda estou tirando self com as amigas
Olho pra ver se a foto ficou boa
Posto no instagran
Compartilho no facebook
Aguardo likes
O crush deu like na foto
Ganhei meu dia
Agora pode chover
Em roda converso com amigos
Olha pra vitrine da lojinha
Preciso comprar uma lembrança pra minha tia
Olho pra tela
Segurando a bolsa
Chego mais perto
E vou embora
Tiro outra self
Me ajoelho para tira uma foto
Adoro fotos
Olho pra tela
Arrasei no look hoje
Ta belíssimo
Falo que eu tava lendo
E olho pra tela
Levanto o braço?
Não
Fico olhando
Mão na cintura

Arrasou
Falo arrasou
Levanto o braço?
Não to mesmo afim de levantar braço hj
Olho pra tela
Gosto de vermelho
Adoro vermelho
Olho na câmera do telefone se meu look ta ok
Ta ok
O crush acabou de curtir minha foto no instagran
Ganhei meu dia
Pode chover
Coloco o óculos
Falo ao telefone olhando pra tela
Que louco não consigo parar de olhar pro telefone
Me pedem uma informação
Aponto a direção
Tem que ir pro lado esquerdo
Tiro foto da tela
Posto no instagran
Ninguém curtiu só minha tia
Chato
Risos
Seguro garrafa de água
Bebo um gole?
Deixo cair o papel
Bebo

Ufa
Que sede
Delicia
Tiro self
Tiro fotos do espaço
Bonito aqui
Tiro foto dos meus amigos
Adoro tirar fotos
Meu telefone quase sem memoria de tanta foto
Olho pra cima
Estou num posição estranha
Volto
Como era mesmo a posição?
Isso
Boa
Qual posições esquisitas vc sabe fazer?
Nada?
Poxa...
Olho pra cima
Tiro self
Não ficou bom
Tiro outro
Agora sim
Aponto pra cima
Saio do espaço
Subo a escada com meu grupo
Somos muitos

Somos fortes
Aponto para o lado esquerdo
Aponto pra cima
Adoro apontar
Resolvo voltar
Ir em outra direção
Eu que adoro vermelho fico parada
Sozinha
Ando com calma
Olho pra tela
E entro na sala
Vejo o trabalho da patrícia araujo
Me toca o trabalho dela
Gosto bastante do vídeo em que duas pessoas se colidem
Num trapézio
Achei forte
Olho pra vitrine da lojinha
Fico parado no meio do espaço
Mão no bolso
Minha amiga chegou
Passamos abraçados
Passo levando um carrinho azul
Recolho o lixo
Seguro uma caixa de papelão dobrada
Ajeito a bolsa
Levo o carrinho para outra direção
Mãos dadas com uma criança

Cruzo o espaço
Olho pra cima
Faço uma dança bem louca dessas que só as crianças são
capazes
Saio correndo
Olhando pra cima converso com meu amigo
Algo cai no chão e faz um barulho estridente
Boto a blusa pra dentro da calça
Olho pra cima
Do outro lado
Falo sobre como eh feito esse revestimento da parede
vermelha
Adoro revestimentos
Seguro um copo de água
Saio pelo espaço de mão dada
Olho pra tela
Parada
Chego mais perto
Olho a vitrine
Preciso levar uma lembrança pra minha irmã
Segurando o radio converso com meu amigo
Concordamos
O assunto é sério
Arrumo meu casaco verde
Segurando o telefone
Pergunto onde começa a exposição do Picasso
Aponto para a outra direção
Abraço meu amigo

Seguro a mão de uma criança
Olho fixamente pra vitrine
Cruzo o espaço de mãos dadas
Olho pro lado
Não paro
Tiro o óculos
Mando uma msg
Aponto com a mão esquerda
Falo que qualquer coisa vc pode me dá um toque que eu venho
aqui
Coloco o óculos
Sou o superman
Olho pra tela
E volto a andar de novo
E saio
Gosto de olhar
Olho de novo pra vitrine
Que vontade de consumir
Que vontade de desejar algo
Mão no bolso
Cruzo o espaço
Coço o nariz
Arrumo o cabelo
Braços cruzados
Olho pra tela
Tiro o casaco
E passo saltitante
Olho pra tela

E saio
O papel cai no chão
Apanho e sigo
Coloco o casaco marrom
Subo as escadas
Desço as escadas
Estou sentada no banco esperando meu amigo
Ele sempre se atrasa
Sou um mini jogador de futebol
Passo
Saio da sala
Converso com minha amiga de blusa rosa
Espirro
Atchim
Guardo o telefone no bolso
Tiro o telefone do bolso
Mando msg
Olho o feed do instagran facebook snap tinder grinder
Jogo solitaire
Dou um joinha
Limpo a mesa
Sento com minha bolsa preta no colo
Passo batom na minha filha
Não eh batom e protetor labial
O tempo ta muito seco
Passo arrumando o cabelo
Ontem fiz hidratação

E dei uma retocada na raiz
Hoje é um grande dia
Tusso
Gesticúlo
Aponto pro banco
Paro
Fico olhando a tela
Olho pra cima
Saio
Entro na lojinha
Tantas coisas
Mostro pro meu amigo o que quero comprar
Passo com uma caixa de papelão
Aponto pro lado esquerdo
Passo segurando bolsa bege
Mão no bolso
Olho pra cima
Sento no banco
Espero minha amiga
E descanso os pés
Esse salto está me matando
Desço a escada
Viro a esquerda
Passo o radio
Ta tudo tranqüilo
Coloco a mão no bolso
Tiro o telefone

Tusso
Falo com minha mãe
Gesticúlo
Olho pra cima
Puxo minha mãe pelo braço
Ando de mãos dadas
Mando msg
Estou só
Tiro o óculos
Olho pra tela
Levanto
Coloco a bolsa no ombro
E saio
Olho pra tela
Meu cabelo está lindo
E saio
Olho pra tela
E saio
Não
Fico
Quero ver o que vai acontecer
Braços cruzados atrás do corpo
Legal
Converso com minha amiga
Dou um pulo
Risos
Movimentos com os braços

Levo um sacola de plástico branca
Saio pela esquerda
Pergunto onde é o banheiro
Ando olhando pro telefone
Passo balançando uma sacola
Encontro uma amiga
Conversamos
Achei forte a exposição
Paro com os braços na cintura
Desço a escada de mãos dadas
Choro
Mão no bolso
Braços cruzados atrás do corpo
Saio do banheiro
Desço a escada segurando um guarda chuva
Atendo uma ligação
Uso um papel para limpar meu nariz
Olho pra tela
E passo
Sou francês
Não entendo nada
E estou com sono
Dou um tapinha nas costas do meu amigo
Falo ao telefone
Sento
O que eu tenho no pen drive não ta em alta
Passo com um carrinho de bebê

Entro no café
Peço um cappuccino
Pego uma etiqueta para voltar depois pra exposição
Sou produção
Falo ao telefone enquanto ando pelo espaço
Olho pra vitrine
Vejo se tem alguma coisa que me lembre alguém
Sorrio
Levo um guarda chuva
Sou alto
Aponto pro café
Sigo em direção ao café com um amigo
Saio da exposição
olho em volta
pergunto onde é a entrada
volto por onde eu entrei
seguro uma criança no colo
olho pra tela
tiro óculos e aponto para um livro
bebo agua
seguro guarda chuva
olhando pra vitrine
estou com sono
olho pra tela e entro na sala
cruzo o espaço com caixas de papelão dobradas
vou no banheiro
desço a escada

mão no bolso
olho pra vitrine
todos olham pra vitrine
sento
gesticúlo
olho em volta
arrumo o cabelo
converso com meus amigos
arrumo o cabelo de novo
mãos dadas
aponto
bato palma
mão na cintura
olho no telefone
onde vamos almoçar?
bato no peito
ando abraçado com minha mãe
mão na barriga
sou uma criança
olho pra tela
levanto o braço?
Isso
Valeu
Dou um salto
Dou tchau
Tenho que ir
Volto

Olho pra tela
Estou com minha mãe
Levanto o braço
Abaixo
Fico de cócoras
Levanto
Olho o que tem dentro da sala
Entra
Entrei na lojinha
Passo de mãos dadas
Aponto pra esquerda
Mudo de direção
Ando olhando pro telefone
Desço a escada levando uma caixa
A caixa esta leve
Entrego a caixa pra outra pessoa
Fico em pé parado
Braços cruzados atrás do corpo
Olho pra tela
Não faço nada
Saio
Deixo de olhar
Dou uma voltinha
Olho pro outro lado
Mando msg pelo telefone
Dou um abraço forte no meu amigo
Risos

Subo a calça
Penteio o cabelo
Converso com meu amigo
Tiro o casaco
Boto o casaco
Pergunto onde é o banheiro
Saio do banheiro
Falo ao telefone
Converso com minha amiga
Mãos dadas
Olhamos pra cima
O que fazer?
Passo com um carrinho de bebê
Coloco a mão na parede
Minha amiga tb coloca
Todos sentem o concreto
Olho as fotos do meu telefone
Mostro pra minha amiga
Conversamos sobre a viagem que fiz
Meu amigo se aproxima
Mão na cintura
Levo um carrinho de bebê
Vamos em direção ao café
Aponto
Aponto pro lados esquerdo
Estou sentada
Abro a bolsa

Tiro o telefone da bolsa
Arrumo o cabelo
Cruzo os braços
Falo com meu amigo
Pernas cruzadas
Risos
Olho pro lado
Volta a olhar pra tela
Levanta o braço?
Vai embora
Pergunta onde é a exposição do Picasso
Arruma o guarda chuva
Fala oi
Faz carinho na cabeça da criança
Falo alguma coisa no ouvido dele
Levanto
Aponto
Olho pra cima
Desço a escada
Procuro onde ir
Vou no banheiro
Ando pelo espaço com o carrinho de bebê
A criança dorme
Olho pra tela
Enquanto minha amiga bota seu chale rosa
Fico chic
Tiro o óculos

Olho pra escada
Pergunto se pra voltar é por aqui
Seguro uma criança no colo
Beijos
Gesticulo muito
Achei a exposição belíssima
Tiro foto
Me ajoelho perto da tela
Tiro um saco azul da bolsa
Olho pra tela
Meu cabelo esta enorme
Entro na sala
Falo com meu amigo
Abraço
Falo com as crianças
Olho pra cima
Pergunto quantas pessoas
15 pessoas?
Corro pelo espaço com meu amigo
Pulo
Agradeço
Passo saltitante pelo espaço
Corro
Olho pro telefone
5 pessoas olham comigo
Passo de mão dada com minha avó
Uso uma roupa igual a da minha amiga

Irmã
Prima
Pulo
Bato palma
Sou um jogador de futebol
E adoro vermelho
Bebo leite da mamadeira
Deitado
Calmo
Pergunto se posso subir por aqui
Subo pelo outro lado
Escuto o áudio do telefone do meu amigo
Olho pra tela
Rodo
Sento no banco
Olho pra tela
Mão no bolso
Procuro alguém
Telefone na mão
Arrumo o cabelo
Olho pra tela
Com a minha amiga
Guardo algo na bolsa
E entro na sala
Bebo agua
Fico parada bebendo agua
Estou cansada

Tiro o telefone do bolso
Desço a escada
Estou com 2 amigas
Vamos pro café
Estamos com fome
Desço a escada de mão dada
Levo um carrinho de bebê sem bebê
Aponto pro lado esquerdo
Procuro alguém no café
Procuro mesa
Olho pra cima
Olho pra tela
Braços cruzados
Mão no bolso
Entro na sala
Olho pra tela
Seguro um bebê
Converso com meus amigos
Limpo o nariz
Olho pro telefone
Mão no rosto
Colido com outra pessoa
Olho o livro
Digo tchau
Olho pra tela
Falo com minha amiga
Olho pro telefone

Saio da sala
Bebo agua
Passo de braços dados
E entro na sala
Faço uma ligação
E olho a tela
Enquanto bebo agua
Vou para aloja
Preciso comprar uma lembrança pra Tetê
Ando com pressa
Faço uma pergunta
Falo psiu
Olho pra cima
Dou tchau
Sento
Converso com um amigo
Gesticúlo
Sozinho parado no espaço
Olho pro telefone
Ando com pressa
Falo com minha irmã
Aproximo da tela
Olho e saio
Abraço
Pego no cabelo
Entro na loja
Fico olhando pra tela

Estou com duas amigas
Seguro um guarda chuva
Subo de volta pra exposição
Chamo meu pai pra ver a tela
Pulo
Ele aponta
Levanto o braço?
Não
Pq?
Isso
Boa
Vai embora?
Não vai
Irmã salta
Risos
Mão no bolso
Pula
Pai pula
Todos pulam
Vcs são bons
Pai segura bebê
Fofo
Irma bate palma
Bate de novo
Vão embora
Também vou
Fim

