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if the manicurist took an antacid… but there is no brown that could make me acetone

se a manicure tomasse sonrisal... mas não tem marrom que me faça acetona

Guilherme Nascimento

INSTRUÇÕES

There are no barlines in this piece. The indications of time shouldn't be seen as strict rules. Variations might be done if wished by the conductor.

Não existem barras de compasso nessa obra. As indicações de tempo não, necessariamente, devem ser seguidas à risca. Variações podem ser feitas ao gosto do regente.

There are no written notes in the score. Each singer must sing in a comfortable register.

Não existem notas escritas na partitura. Cada cantor(a) deve cantar na região que lhe for mais cômoda.

The group must be divided in three. In the score, they are called by the numbers I, II and III. Each one of these groups must have the same number of singers and a
combination of all types of voices. Avoid having the high voices in one group, the low ones in another group, etc. - the ideal way is to have a combination of all of them in each
group.

O grupo vocal deve ser dividido em três. Na partitura são designados pelos números I, II e III. Cada um desses grupos deve conter o mesmo número de integrantes e uma
mistura de todos os tipos de vozes. Evitar colocar as vozes agudas em um grupo, as vozes graves em outro, etc. - o ideal é misturá-las.

For 30 female singers. It is also possible to be done by a group of female and male singers, and even only by men. However, the group must be made of 30 or approximately
30 singers.

Para grupo vocal de 30 vozes femininas. Também é possível a execução com vozes femininas e masculinas, ou apenas vozes masculinas. Entretanto, deve-se sempre ter um
grupo de 30 vozes ou um número aproximado.

INSTRUCTIONS
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The text is divided in twelve stanzas. Each singer is free to start in any of them and, from that point, go to any other (in the order she/he
desires). It is not necessary to recite all the twelve stanzas. Each singer is free to speed up and/or delay the time, and to make crescendi
and/or decrescendi as wished. ALWAYS WHISPERING!

O texto está dividido em doze estrofes. Cada intérprete é livre para começar em qualquer uma e, a partir de então, recitar qualquer outra na
ordem que desejar. Não é necessário recitar todas as doze. É permitido acelerar e/ou desacelerar, assim como fazer crescendi e/ou
decrescendi onde for desejado. SEMPRE SUSSURRANDO!

With the teeth shut but the lips opened, make the sound of "sssssssss". Close and open the lips quickly to make the sound "bis" (make an
accent on the letter "i"). Each singer is free to mix as many "ssssss" and/or "bis" she/he wants. For example: "sssssbisbisbisbissssssssss", or
"bisbisbissssssss", or "ssssssssbisbis", etc. Each combination of "sssssss" + "bis" should last around 2 seconds.

Com os dentes cerrados e os lábios abertos, fazer o som de "ssssssssss". Fechar e abrir rapidamente os lábios para produzir o som "bis"
(acentuar a letra "i"). Cada intérprete é livre para combinar quantos "sssssss" e/ou "bis" irá fazer. Exemplos: "sssssbisbisbisbissssssssss", ou
"bisbisbissssssss", ou "ssssssssbisbis", etc. Cada combinação "sssssss" + "bis" deve durar aproximadamente 2 segundos.

Up and/or down whistles. Little crescendi and/or decrescendi are permited. Each whistle should last around 4 seconds.

Assovios ascendentes e/ou descendentes. Pequenos crescendi e/ou decrescendi são permitidos. Cada assovio deve durar
aproximadamente 4 segundos.

With the mouth closed, sing "mmmm", make a quick crescendo, open the mouth and sing "mom" (make an accent on the letter "o"), close the mouth and sing
"mmmm", making a quick decrescendo - all this should last around 2 seconds.

com a boca fechada, cantar "mmmmm", fazer um rápido crescendo, abrir a boca e cantar "mom" (acentuar a letra "o"), fechar a boca e cantar
"mmmmm", fazendo um rápido decrescendo - tudo isso com a duração de aproximadamente 2 segundos.
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The same as "texto..." only, this time, not whispering anymore. SPEAK ALOUD!

O mesmo que "texto..." só que, desta vez, não mais sussurrando. FALAR EM VOZ ALTA!

To snap the fingers.

Estalar os dedos.

With the teeth opened but the lips only a little opened, hit (using the index and middle fingers of each hand) the cheeks to make a percussive
sound. Adjust the position of the lips in order to get the desirable sound.

Com os dentes abertos e os lábios apenas ligeiramente abertos, bater (com os dedos indicador e médio de cada mão) nas bochechas,
provocando um som percussivo. Ajustar a posição do lábios para se conseguir o som desejável.

With the teeth opened but the lips closed, put the index-finger inside the mouth (with the fingertip touching the inside part of the cheek). Pull
the finger out quickly in order to make a percussive sound (a strike). Keep lips and teeth the same way they were before.

Com os dentes abertos e os lábios fechados, colocar o dedo indicador na boca (com a digital encostando na parte interna da bochecha).
Puxar rapidamente o dedo para fora provocando um som percussivo (estalo). Manter lábios e dentes na mesma posição.

Percussive sound (a strike) caused by the quick beat of the tongue at the botton of the mouth. Keep the mouth a little opened.

Som percussivo (estalo) causado pela batida rápida da língua no chão da boca. Manter a boca ligeiramente aberta.

10. Essa manhã
eu amanheci acordado.

4. de vez em quando!

6. Se uma rosa é uma rosa é uma rosa é uma rosa é uma
/ rosa...
Duas rosas são o dobro.

12. Sempre que eu tomo sonífero
me dá um sono danado...

11. A poesia faz mal pras vistas.

9. Quem não tem cão
é porque mora em apartamento.

3. De vez em quando
é bom pensar nos outros

5. Quantos de vocês sabem o significado da palavra entalado?

8. Se no verão
amamos uma pessoa
que é dona de um carrinho de sorvetes,
no inverno o amor esfria?

7. e três, uma roseira.

2. Ah!, se eu pudesse voltar atrás.
Faria tudo do mesmo jeitinho,
não mudaria nada!

1. Na vida, mais vale ficar calado
do que com a boca cheia de formigas.

Texto

10. This morning
I woke-up awaken.

11. Poetry is harmful to the eyes.

12. Every time I take sleeping pills
I sleep like a log...

5. How many of you know the real meaning of being stuck?

6. If a rose is a rose is a rose is a rose is a rose...
Two roses are double.

9. If one doesn´t have a dog
it is probably because he lives in an apartment.

8. If during summer we love a person
who owns an ice cream shop,
when winter comes, does our love get colder?

7. and three, a rosebush.

4. Once in a while!

3. Once in a while
it is good to think about the others

2. Oh!, if I could only go back.
I would do everything exactly the same way,
I wouldn´t change anything!

1. In life, it is much better to shut up
than to have our mouths full of bugs.
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