
barbárie



Essa é uma ação viva
+ um jogo com papéis

Uma ludo arte 
revolucionária popular



Duas pessoas



Vocês são sócias
de uma balada

chamada Barbárie

Espaço alternativo
 centro da cidade

melhor dj do underground
principais bandas da cena

O rolê do momento
Três meses de casa cheia

e crescendo



Fim da noite
casa fechada

Vocês relaxam
e trocam uma ideia
antes de ir embora



Escolham uma playlist
Ouçam no volume baixo

Essa é a música
que toca na balada

Peguem uma bebida



Uma pessoa



Você é um anjo
que veio para a Terra

porque acha que Deus
não vem fazendo

o que deveria
e decidiu fazer as coisas

por conta própria



Você andou pelo mundo
e viu que é na festa

na dança e na celebração
que as pessoas

se aproximam do sagrado

Por isso você se tornou
sócia da Barbárie



Para convencer sua sócia
de que você é um anjo

você a curou de
uma doença grave

Esse é um poder angelical



Pessoas em busca de ajuda
procuram você na balada

Um grupo de seguidores
se reúne todas as noites

Você é discreta e deixa
a fama se espalhar aos poucos

Não quer chamar atenção
porque não sabe exatamente

o que pode acontecer



Você está há pouco
tempo na Terra

as pessoas ainda
são um mistério

Elas fascinam
assustam e

causam pena

Fazem coisas idiotas
se alegram com tolices

sofrem sem parar



Sua sócia demonstra
entender os desejos e

motivações das pessoas

Ela parece ser
o que chamam na Terra

de sua amiga



Acrescente o sufixo el
ao seu nome

Esse é seu nome angelical
é assim que as pessoas

conhecem você



Uma pessoa



Você é a fundadora
da Barbárie

Abriu a balada porque
gosta da noite

música e bebida
estar cercada de pessoas

ser uma agitadora cultural
e pagar as contas

fazendo o que gosta

Você tem sido bem-sucedida



Toda noite você
encontra amigos

conhece gente nova
é apresentada a

artistas promissores
recebe elogios

dos frequentadores



O anjo apareceu
três meses atrás

algumas semanas depois
da inauguração

da Barbárie

Ela se apresentou
querendo ser sócia

da balada
e dizendo que

era um anjo



Para provar isso
curou você de uma doença

bastante séria
que poderia ter acabado

com a sua vida

É claro que você
aceitou a sociedade



Tudo isso é muito doido

Às vezes você acha
que enlouqueceu

Às vezes você acha
que foi o mundo

E às vezes você só agradece
a sorte e o sucesso

e fica de boa



Trocando uma ideia



Esse é um fim de noite qualquer

Vocês só estão relaxando
antes de ir para casa dormir

Conversando sobre coisas tipo



O que aconteceu essa noite

Quem você conheceu hoje

Uma história que vocês
têm em comum

Perguntas que você quer fazer

Alguma reflexão sobre
qualquer coisa



Quando alguém disser
“Vamos indo?”
a outra pessoa

sugere a saideira

Quando acabar a bebida
acabou.
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