Eduardo, 28, webdesigner
Ricardo, 26, músico
Ernani, 22, estudante de educação física
Zuleika, 24, dono(a) de uma sauna gay
FADE IN:
INT. - SALA DE ESTAR DO APARTAMENTO – NOITE
EDUARDO está num canto do cômodo, sentado ao computador,
digitando. A sala é decorada com um conjunto de sofás, alguns
quadros, um rack com uma televisão e um aparelho de som. Há ainda
um violão pendurado na parede. Existem várias portas: uma que leva
para o quarto, uma que leva para a cozinha, uma que leva para o
corredor do banheiro e outra que leva para a área de serviço.
EDUARDO
Que delícia!
RICARDO entra. EDUARDO está tão concentrado que não percebe coisa
alguma. RICARDO caminha silenciosamente até EDUARDO, mas tropeça e
cai. EDUARDO se assusta e aperta a mesma tecla seguidas vezes.
RICARDO pragueja, se levanta e caminha até o computador.
RICARDO
O que você está fazendo?
EDUARDO
Pesquisando na internet
RICARDO se curva e olha para o monitor.
RICARDO
Paes?! Você está procurando é foto de mulher pelada!
EDUARDO
Você é um analfabeto digital mesmo, não? Até hoje não sabe
que não se usa acentos em páginas de procura? Estou
procurando “PÃES”, não “paes”. Vou desenvolver um website
para uma padaria e estava fazendo uma pesquisa.
RICARDO
(sarcástico)
Entendi...
RICARDO clica o mouse e se debruça na mesa, com a cabeça bem perto
do monitor. EDUARDO faz o mesmo. RICARDO e EDUARDO lambem os
lábios.
RICARDO (CONT'D)
Pães, hein? E o que é isso? Um brioche ou uma rosca?

EDUARDO
Cala a boca, cara!
ERNANE entra na apartamento e vê RICARDO e EDUARDO ao computador.
ERNANE está vestindo apertadas roupas de academia, punheiras e
bandana rosas.
ERNANE
O que você estão vendo?
EDUARDO
Coisas gostosas de padaria.
ERNANE caminha em direção ao computador.
ERNANE
Padaria? Eu adoro bisnagas. Viram alguma aí?
ERNANE se curva e procura uma brecha para ver a tela do monitor.
Observa por alguns segundos e pôs-se ereto novamente.
ERNANE (CONT'D)
Acho que não.
ERNANE se afasta do computador e se senta no sofá.
ERNANE (CONT'D)
Que tipo de padaria oferece atrizes nuas no menu?
RICARDO e EDUARDO continuam no computador, ignorando ERNANE.
ERNANE (CONT'D)
Puxa vida, caras! Nunca viram pessoas peladas na internet?
RICARDO
Mulheres, sim!
ERNANE
Já expliquei que entrei no site errado aquele dia!
EDUARDO
E em outros dezesseis dias diferentes!
ERNANE
Você podia parar com esta mania de ficar verificando o
histórico de navegação, não?
EDUARDO

Mas está aqui nos favoritos: “Suados.com”!
ERNANE
Me dá um tempo, cara! Você sabe que o meu negócio não é
computador. Algumas vezes faço coisas sem saber o que estou
fazendo. Estava procurando por toalhas, ok?
RICARDO
Aham...
ERNANE
Você, Eduardo, que é metido a literato, já deve ter lido
1984 e percebido que a privacidade é algo importante.
RICARDO
Tudo bem, Ernane, nós não somos homófobos.
ERNANE
Não sei de onde vocês tiraram esta idéia de que sou gay.
RICARDO
Bem, vejamos: você é um cara alto, forte, bem apessoado e
estagiário de academia, e, em mais de um ano de
convivência, nós nunca o vimos com mulher alguma...
ERNANE
Sou um cara muito seletivo...
RICARDO
Mas, pelo contrário, já foi visto dançando com uma porção
de rapazes sarados numa boate gay...
ERNANE
Não sabíamos que era uma boate gay...
RICARDO
Fala sério, Ernane! O nome do lugar era “O frescor da
noite”!
RICARDO
Além disso, você
punheiras rosas!
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ERNANE
Eu já falei que elas eram vermelhas e desbotaram! Me dêem
um tempo, tá bom? Vou tomar meu banho.
ERNANE se levanta do sofá e sai da sala.

RICARDO
Calma aí, cara! É brincadeira! Não achamos que você é gay!
RICARDO olha para EDUARDO e hesita um pouco.
RICARDO
(indeciso)
Não é?
EDUARDO dá de ombros.
EDUARDO
Deixa ele, Ricardo. É o jeitão dele. Qualquer dias destes
ele aparece com uma mulher aqui...
ERNANE atravessa a sala com numa toalha da Hello Kitty enrolada ao
corpo, como as mulheres usualmente fazem. RICARDO e EDUARDO
observam tudo, pasmos.
EDUARDO (CONT'D)
Ou não.
ERNANE (OFF-SCREEN)
A toalha é da minha irmã!
RICARDO
Espero que a toalha seja a única coisa da irmã dele que ele
usa.
RICARDO pega o violão que está na parede e se senta no sofá para
tocar. O celular de EDUARDO toca.
EDUARDO
Edware Soluções, boa noite.
(pausa)
Sim, é claro que eu desenvolvo sites para saunas.
(pausa)
Sim, sim, sem problema senhora...?
(pausa)
Senhorita Costa. Sem problema.
(pausa)
Meu escritório ainda não foi montado, por isso estou
atendendo no meu apartamento. O endereço é... Ah, a
senhorita já tem meu cartão de visitas? Tudo bem, então.

(pausa)
Amanhã a tarde, então. Obrigado e boa noite.
EDUARDO desliga o celular.
EDUARDO (CONT'D)
Engraçado, alguém já tem meu cartão de visitas. E só você e
o Ernane o tem.
(pausa)
Você já deu para alguém, Ricardo?
RICARDO franze o cenho e olha desconfiadamente para EDUARDO.
RICARDO
Não.
(pausa)
Acho que você tinha de perguntar isto para o ERNANE, não
para mim.
EDUARDO
Tudo bem. Vou perguntar.
EDUARDO se levanta da cadeira do computador e caminha em direção a
porta que leva para o banheiro. RICARDO se levanta rapidamente do
sofá e impede que EDUARDO prossiga.
RICARDO
Pensando bem, é melhor você não perguntar coisa alguma.
Vamos, vamos assistir um pouco de TV.
RICARDO liga a TV e se senta no sofá. EDUARDO também se senta.
EDUARDO
Você pega muito no pé do cara, Ricardo.
RICARDO
Mas ele tem uma toalha da Hello Kitty!
EDUARDO
É da irmã dele.
RICARDO
Ele usa punheiras rosas!
EDUARDO

Elas eram vermelhas e desbotaram.
RICARDO
Ele usa roupas apertadas!
EDUARDO
Ele estuda educação física e é estagiário em uma academia.
RICARDO
A gente nunca viu ele com mulher!
EDUARDO
Ele é muito seletivo.
RICARDO
Ele já foi numa boate chamada “Frescor da noite”!
EDUARDO
Ele não sabia que era uma boate gay.
RICARDO
Ele foi com um bando de homens saradões!
EDUARDO
São amigos dele da academia.
RICARDO
Ele usa cueca com florzinhas.
EDUARDO
(surpreso)
Como você sabe disso?
ERNANE entra
florzinhas.
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ERNANE
Vou dormir. Boa noite para vocês.
EDUARDO e RICARDO nada respondem,
atravessar a sala e entrar no quarto.

somente

observam

ERNANE

ERNANE (OFF-SCREEN)
E antes que vocês me pergunte, foi um presente da minha
mãe!

EDUARDO
Viu, foi um presente da mãe. Nada demais.
RICARDO
Sei.
RICARDO se levanta e caminha para a porta da área de serviço.
RICARDO (CONT'D)
Boa noite.
EDUARDO
Onde você vai? O quarto é para lá.
RICARDO
Eu sei. Não vou dormir no mesmo quarto que um cara que usa
cueca branca apertada e com florzinhas estampadas.
EDUARDO
Deixa de ser grilado, Ricardo. Além do mais, você não vai
conseguir dormir na área de serviço. O chão é muito frio.
RICARDO
Não se preocupe comigo. Boa noite.
RICARDO entra pela porta da área de serviço e EDUARDO fica só na
sala, vendo televisão.
EDUARDO
Que homófobo!
EDUARDO continua assistindo a TV. Subitamente, ERNANE atravessa a
sala de cueca e pantufas. EDUARDO o acompanha apenas com os olhos
arregalados. ERNANE retorna alguns instantes depois.
ERNANE
Esqueci de tomar meus comprimidos de gérmen de trigo.
ERNANE entra na porta do quarto. EDUARDO continua sozinho, na sala
de estar. Subitamente, RICARDO abre a porta da área de serviço,
cruza a sala e entra no quarto. EDUARDO observa com olhar de
espanto. Após alguns instantes, RICARDO sai do quarto, carregando
um cobertor e um travesseiro.
RICARDO
Você tinha razão, o chão é muito frio.
RICARDO entra na área de serviço novamente. EDUARDO continua vendo
TV. RICARDO abre a porta da área de serviço e coloca apenas a
cabeça através dela.

RICARDO
Ele usa pantufas!
RICARDO fecha a porta da área de serviço. EDUARDO se levanta, vai
até a porta da área de serviço e a abre.
EDUARDO
Para um músico, sua mente é muito fechada!
RICARDO (OFF-SCREEN)
Há muito mais coisas em mim que são fechadas, amigo! E vão
continuar assim!
EDUARDO fecha a porta da área de serviço.
EDUARDO
(suspirando)
Meu Deus...
EDUARDO caminha de volta para o sofá e quando se abaixa para pegar
o controle remoto é surpreendido pela presença de ERNANE, que está
de quatro, diante do rack. ERNANE está remexendo em cds que estào
ao lado do aparelho de som.
EDUARDO
(histérico)
Meu Deus!
EDUARDO se joga para trás do sofá e desaparece atrás deste,
enquanto ERNANE rola para o lado, assustado. Alguns segundos se
passam sem que ocorra qualquer movimento. Finalmente, EDUARDO
ergue a cabeça por trás do sofá.
EDUARDO
O que você está fazendo aí... de quatro?
ERNANE
Procurando meu cd da Tatu.
EDUARDO
Aquela banda com duas lésbicas?
ERNANE
Elas não são lésbicas. Foi apenas marketing.
EDUARDO
Isso me deixa mais aliviado...

ERNANE olha para EDUARDO com olhar de reprovação.
EDUARDO (CONT'D)
(constrangido)
Vo-você sabe, duas mulheres russas lindas daquelas...
ERNANE pega um cd e retorna para o quarto.
ERNANE
Boa noite.
EDUARDO
Boa noite.
EDUARDO se senta no sofá e zapeia os canais de TV.
NARRADOR DA TV (OFF-SCREEN)
E agora, a primeira colocada de hoje no TOP 24: “All the
things she said”.
O refrão da música “All the things she said” começa a tocar.
EDUARDO desliga rapidamente a TV e joga o controle remoto no chão,
como se este estivesse infectado.
FADE OUT:
FADE IN:
INT. - SALA DE ESTAR DO APARTAMENTO – MADRUGADA
O ambiente está bastante escuro. RICARDO abre a porta da área de
serviço e sai, carregando o cobertor e o travesseiro. RICARDO
caminha até o sofá e se deita. EDUARDO está deitado no sofá.
RICARDO e EDUARDO gritam e se levantam, assustados. RICARDO vai
até o interruptor e acende a luz. EDUARDO também está com um
travesseiro e um cobertor.
RICARDO
O que você está fazendo no sofá?
EDUARDO
Resolvi dormir aqui.
RICARDO
(sorrindo maliciosamente)
Hummm... Então mesmo depois daquele papo de homofobia, você
resolveu não arriscar, não é?
EDUARDO
(constrangido)

O cd da Tatu foi demais para mim.
(pausa)
Façamos o seguinte: vamos os dois dormir no quarto.
RICARDO
Tudo bem. Qualquer coisa, a gente grita.
EDUARDO
Certo.
EDUARDO e RICARDO pegam os cobertores e os travesseiros e vão para
o quarto, mas param na porta.
RICARDO
(falando baixo)
Ele está dormindo na cama do meio.
EDUARDO
(falando baixo)
Tudo bem.
FADE OUT:
FADE IN:
INT. - COZINHA DO APARTAMENTO – MANHÃ
RICARDO e ERNANE estão sentados à mesa, tomando café. EDUARDO
entra.
EDUARDO
Bom dia, pessoal.
RICARDO E ERNANE
Bom dia.
EDUARDO vai até a cafeteira e se serve. Em seguida, senta-se à
mesa e começa a ler o jornal.
EDUARDO
Caras, tive um sonho muito bom esta noite. Sonhei que uma
mulher muito gostosa estava segurando meu bilau.
RICARDO
É mesmo?! Eu também sonhei que tinha uma mulher gostosa me
segurando.

