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Por

Lucia Pego dos Santos

Luis é uma criança de 10 anos que tem medo de dentista, mas

precisa fazer um tratamento urgente.

Todos os direitos reservados



CENA 1 - EXTERNA - DIA - PATIO DA ESCOLA

Luís, um menino de 10 anos está usando um uniforme branco

com o símbolo de uma escola correndo em um pátio com outras

crianças vestindo o mesmo uniforme, ele tropeça em uma pedra

e cai no chão, sua boca começa a sangrar, ele coloca a mão

na boca tentando parar o sangramento. O sangue escorre entre

os seus dedos e mancha a camiseta que ele está vestindo.

As demais crianças olham para ele assustadas.

Uma mulher de 30 anos com um jaleco branco pega na mão de

Luís e o tira do pátio. Enquanto Luís caminha, vemos o

sangue dele pingando pelo chão.

CENA 2 - INTERNA - DIA - ENFERMARIA

Luís está vestido com a mesma roupa da cena anterior com a

camiseta toda ensanguentada deitado em uma maca com uma

máscara branca sobre boca.

Uma enfermeira entra abre uma das gavetas do armário no

canto da sala e tira uma seringa enorme, ela coloca um

líquido amarelo na seringa e fecha com uma agulha fina e

comprida.

Ela vai em direção a Luís segurando a agulha, ele tenta se

levar da cama mas não consegue, a enfermeira caminha para

mais perto dele, ele se encolhe no canto da cama, a

enfermeira pega o braço de Luís com força, insere a agulha e

coloca o líquido no braço do menino, que fecha os olhos e

cai sobre os braços da enfermeira.

CENA 3 - INTERNA - SALA DO DENTISTA

Vemos um ponto de luz estourado em quadro que vai

diminuindo.

Vemos o Dentista, um homem de 45 anos usando uma máscara na

boca branca e uma bandana verde sobre os cabelos, com óculos

fundo de garrafa, ele está em uma sala com as paredes

descascando, um armário desbotado e uma cama semelhante a de

um manicômio com grades em volta, deitado na cama está um

vulto escuro irreconhecível.

O Dentista caminha pela sala até o armário de onde tira um

martelo pontiagudo e vai em direção ao vulto, ele dá duas

batidas com o martelo, ouve-se gritos saídos da direção do

vulto, o dentista tira um dente canino enorme coberto com

uma gosma preta e o leva até o armário.

(CONTINUED)



CONTINUED: 2.

O Dentista abre o armário e tira um vidro cilíndrico dele,

ele coloca o dente dentro do vidro. o Dentista insere um

líquido azul no cilindro e o dente vai perdendo a gosma que

o cobria e vai diminuindo até sumir, o líquido se torna

vermelho.

O Dentista bebe o líquido existente no vidro e o guarda no

armário, abre uma das gavetas e tira um fio de cobre grosso

e um alicate fino e caminha em direção ao vulto.

O Dentista passa o fio de cobre através do vulto lentamente

e com dificuldade, ele repede o movimento mais 3 vezes, faz

um nó na ponta do fio e o corta com o alicate, ele guarda o

restante do material no armário, tira uma escova de dentes

azul do armário e deixa ao lado da cama.

CENA 4 - EXTERNA - DIA - PATIO

Luís está em pé, com uma das bochechas inchada, no meio de

uma roda de crianças sentadas com as pernas cruzadas que o

olham assustadas.

LUÍS

E foi assim que aconteceu.

Luís dá um sorriso com dificuldade. O sinal da escola toca

as crianças lentamente se levantam e saem.

FIM


