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CENA 01 – INT/Dia – Digimer
Close em peças dos computadores.
Plongée: Mostrar o ambiente futurista onde há computadores, e todo o tipo de
equipamento eletrônico.

CENA 02 – INT/Dia - Digimer
P.A.: As pessoas futuristas estão diante de seus pcs, conectam-se umas às outras
pelos computadores.

Figurantes simulam situações de comunicação através de

seus computadores pessoais. Vários ângulos:
P.F.: Figurante 1 – Está jogando no computador
P.F.: Figurante 2 – Está fazendo compras pelo computador
P.F.: Figurante 3 – Está criando imagens pelo computador
P.F.: Figurante 4 – Está ouvindo música e se comunicando pelo twitter
Close mãos: Figurante 5 – Está teclando freneticamente, sem parar (som de música
ao piano, como se o teclado fosse como as teclas de um piano)

CENA 03 – INT/Dia – container de Apple (sala Planetário)
P.F. – cena do filme Tempos Modernos, em exibição na tela do pc. de Apple
P.A - Apple está vendo o filme. Se emociona, toma um suco verde e come várias
cápsulas.

CENA 04 – INT/Dia – container Apple (sala Planetário)
De repente o computador desliga e fica tudo escuro. Ouve-se um grande estrondo.

CENA 05 – INT/Dia – container Apple (sala Planetário)
Apple está caída no chão, e seu container está totalmente desarrumado. Apple vê
seu computador no chão, com os acessórios todos separados uns dos outros, e se
desespera. Vai correndo tentando fazê-lo funcionar, sem sucesso. Tenta enviar
mensagens por celular, torpedos, nada funciona. Apple fica completamente
desorientada. De repente, uma voz ecoa de seu computador. É uma bonita e
sedutora voz masculina. O rosto de Apple se ilumina. Ela corre em direção ao
computador para responder aquela voz.

Voz:
- Olá! Você está bem?
Apple:
- Quem é você?
Voz:
- Eu? Eu sou um nada, eu não sou ninguém.
Apple (acha engraçado):
- Você está brincando comigo? Me conhece?
Voz:
- Você... você é Apple, uma pessoa linda em todos os sentidos...
Apple (espantada):
- Mas de onde você me conhece?
Voz:
- Eu sempre admirei o teu idealismo pelas causas perdidas
Apple sente-se lisonjeada. Sorri.
Voz:
- Eu tenho umas fantasias contigo...
Apple (excitada e surpresa):
- Mas quem é você, afinal?
Silêncio.

CENA 06– INT/Dia – container Apple (sala Planetário)
Apple olha para o computador. Silêncio. Ela fica ansiosa. Bebe mais suco verde, se
enche de cápsulas. De repente, escuta a voz, e fica feliz:

Voz:
- Olá, Apple!
Apple:
- É você de novo! Por que sumiu? Por que não me procurou mais?
Voz:
- É que a minha mãe morreu.
Apple (chateada, envergonhada):
- Desculpe, eu não sabia...
Voz:
- é brincadeira, Apple...brincadeira...
Apple:
- Eu fiquei com saudade de ti.
Voz:
- Eu também.
Apple:
- Eu quero te ver, eu quero te encontrar.
Voz:
- Eu vou achar uma brecha no meu cronograma, pra gente se encontrar.

CENA 07– INT/Dia – container Apple (sala Planetário)
Apple está triste. Para passar o tempo, faz uma miniatura de um boneco. Pega
restos de materiais como jornais, cola, panos, e termina sua escultura.
adormece.

Apple

CENA 08– INT/Noite - Escuridão (sala Planetário)
Apple acorda. Está em um local completamente escuro. Levanta e escuta a voz:

Voz:
- Olá, Apple!
Apple:
- Onde é que a gente está? Você está me enlouquecendo.. Quem é você?
Silêncio.
Apple (mostra o boneco que fez):
- Eu queria dar pra você
Voz:
- Uau! É o melhor presente que eu ganhei na minha vida!
Apple (sorrindo):
- Eu sinto uma atração por ti que eu não consigo explicar...
Voz:
- Você é uma pessoa que deve ser amada e respeitada, eu não quero te magoar
Apple:
- Você só me magoa quando desaparece. Eu não consigo te tirar da minha cabeça...
Voz:
- Então, a gente tem duas opções: opção um, é a gente transar, opção dois, a
gente não se encontrar mais.
Apple:
- E o que é que você quer?
Voz:
Eu quero transar. E você?
Apple:
Eu também quero. Eu te desejo, há muito tempo. Me diz o teu nome.
Na penumbra, ele se aproxima, ele a beija. Ele se afasta. Ele fala:
Voz (close no rosto de BUG):
- Bug. Eu sou Bug.
CRÉDITOS

