1.

NA PRAÇA

FADE IN:
1- EXT. CALÇADA/PRAÇA – DIA
CARRO SEDAN 4 portas importado estaciona em frente à praça.
Desce do carro, pela porta do motorista, DIANA, 32 ANOS,
bonita, bem vestida, calça jeans, blusa curta, barriga bem
definida, usa aliança, pulseiras e brincos grandes e
dourados. Ela abre a porta de trás do carro e retira
BIANCA, 4 ANOS, bonita, vestidinho rodado cor de rosa e
branco, sapatos brancos, meia-calça branca, pulseiras e uma
bolsinha cor de rosa na mão. Elas andam de mãos dadas pela
praça. Na rua passam vagarosa e esparsamente carros velhos.
Na praça caminham poucas pessoas, calmamente, algumas com
chapéus e botas, indicando cidade interiorana e pequena. Um
MENDIGO, 40 ANOS, se aproxima e estende a mão.
DIANA
Você de novo?
O Mendigo passa a mão na barriga, indicando que está com
fome.
DIANA
Nem vem! Vai trabalhar!
2- EXT. PRAÇA/PARQUINHO INFANTIL - DIA
Diana e Bianca caminham um pouco mais, ENTRAM no parquinho
infantil. Diana põe Bianca em um dos brinquedos. Brinca com
ela por alguns segundos. RENATO, 25 ANOS, bonito e bem
vestido com roupas esporte, caminha em direção ao parquinho
infantil. Ele para a alguns metros. Diana o percebe.
DIANA
Não vai sujar a roupa, filhinha.
Diana olha para os lados, como que verificando se alguém
está observando. Caminha até Renato.

2.
DIANA
Oi.
RENATO
Oi.
Se entreolham por alguns segundos. Diana desvia o olhar
para o chão.
RENATO
Você vai lá de novo?
DIANA
Não sei.
Bianca sai do brinquedo e começa a brincar na areia. O
Mendigo caminha vagarosamente atrás do parquinho infantil.
RENATO
Foi muito bom.
DIANA
Foi. Mas, se meu marido pega, ele me
mata.
RENATO
Que nada! Ele nem liga pra você.
Bianca põe areia dentro da bolsa e SAI do parquinho.
RENATO
O negócio dele é gado, não mulher!
Renato RI alto.
3- EXT. PRAÇA – DIA.
Bianca caminha alguns metros até um cachorro grande que
está dormindo.
DIANA (V.O.)
Não sei, não. Acho melhor pararmos
com isso.
RENATO (V.O.)
Parar? De jeito nenhum.

3.

Bianca abre a bolsa e joga um punhado de areia no cachorro.
O cachorro acorda, se levanta e cheira Bianca.
BIANCA
Au au.
Bianca joga areia nos olhos do cachorro. O cachorro ROSNA.
BIANCA
Au au, mau.
Bianca joga mais areia. O cachorro ROSNA mais alto e se
prepara para avançar em Bianca. O Mendigo SURGE correndo e
pega Bianca no colo. O cachorro se assusta e SAI correndo.
A bolsa de Bianca cai. Bianca CHORA. Diana e Renato SURGEM
rapidamente. O Mendigo dá os últimos passos correndo e
passa a caminhar olhando para Bianca em suas mãos, checando
sua integridade.
RENATO
O que você pensa que está fazendo?
Diana grita.
DIANA
Solta minha filha, seu tarado!
O Mendigo balança a cabeça negativamente, freneticamente.
Renato pega Bianca das mãos do Mendigo e dá nas mãos de
Diana. Diana abraça Bianca. Renato empurra o Mendigo. Diana
põe Bianca no chão, arruma seu vestido e cabelo
nervosamente.
DIANA
Você está bem, filhinha?
Renato dá um soco no Mendigo. O Mendigo cai. Dois POLICIAIS
SURGEM. O POLICIAL 1 chuta o Mendigo.
POLICIAL 1
O que você aprontou agora?
O POLICIAL 2 pega o Mendigo pelo colarinho. O levanta com
força.
POLICIAL 2
Além de mudo ficou louco?
POLICIAL 1 olha para Renato.
POLICIAL 1
Deixa com a gente.
4.

Renato acena positivamente com a cabeça, ajeita a própria
roupa. Os Policiais SAEM arrastando o Mendigo.
5- EXT. CALÇADA/PRAÇA – DIA.
Diana coloca Bianca no banco de trás do carro, em
cadeirinha especial para crianças e fecha a porta. Renato
SURGE correndo.
RENATO
Ela está bem?
DIANA
Sim, foi só o susto.
RENATO
Menos mal.
Diana abre a porta do motorista, entra, fecha a porta e
desce o vidro.
RENATO
E então? Você vai?
Diana SORRI.
DIANA
Você salvou minha filha. Tenho que
te agradecer, não acha?
Diana SAI com o carro. Renato ajeita a roupa novamente,
SORRI largamente e SAI caminhando.

FADE OUT:
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