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INT. SALA DE ESTAR - DIA
A imagem está de cabeça para baixo.
BIBIU, menino, 5 anos, de calças curtas e camiseta larga,
passa em frente a uma parede branca. Sai de cena.
Bibiu volta e se aproxima curioso da câmera como se visse
alguma coisa do outro lado. Se afasta andando de costas
intrigado, até que bate na parede. Abaixa a cabeça e olha
em direção à câmera com a cabeça entre as pernas.
BIBIU
A-HA!
Se apoia na parede e planta bananeira. A camisa larga cai
nos seus olhos. Sai da bananeira e enfia a camisa dentro
das calças. Planta bananeira de novo.
As pernas da MÃE de Bibiu, salto alto, saia comportada
abaixo dos joelhos, mas esvoaçante, passam pelo garoto e
saem de cena. Bibiu ri.
As pernas da mãe voltam.
MÃE
O senhor pode me explicar o que
está fazendo todo torto?
BIBIU
Não tô torto! Tô de "babaneira".
MÃE
Bananeira, você quer dizer.
BIBIU
(Rindo)
É. É.
MÃE
Posso saber do que você tá rindo?
BIBIU
Pode, ô, lá, mãe.
As pernas da mãe se viram em direção à câmera.
MÃE
Tá doido, menino? Não tem nada
alí.
Bibiu ri de novo.
MÃE
Para com isso, menino. Já tô
ficando preocupada. Você tá
maluco?

(CONTINUA...)

...CONTINUANDO:

2.

BIBIU
Tô não!
MÃE
Ficar assim muito tempo pode te
fazer mal. Você não quer crescer
e ficar forte e bonito?
BIBIU
Não, desse tamanho tá bom.
MÃE
Meu filhinho, você não quer
crescer e trabalhar para ganhar
muito dinheiro e comprar um
montão de presentes pra mamãe?
BIBIU
Eu, não! Quero presente é pra
mim!
MÃE
Ai, que filho desnaturado. Para
com isso querido. Isso vai te
fazer mal, já te disse. Tua
cabeça já ficando roxinha!
BIBIU
Tá nada!
A mãe sai de cena. Na volta traz um porta retrato que
mostra ao filho.
MÃE
Olha aqui o seu pai, que Deus o
tenha. Você acha que ele ia
gostar de te ver assim de cabeça
pra baixo?
BIBIU
Papai morreu. Ele não vê mais
nada.
MÃE
Pára, menino. Seu pai tá com
papai do céu! Onde é que esse
menino aprende isso?
Bibiu ri divertido com algo que só ele vê. Mãe sai de cena
e traz um novo porta retrato.
MÃE
E o Tio Rubens? Ele é tão teu
amigo. Ele ia achar bonito te ver
assim?

(CONTINUA...)

...CONTINUANDO:

3.

BIBIU
Ele não é meu Tio! Ele é teu
namorado!
MÃE
Mas é como se fosse, querido. Aí,
meu Deus, o que eu faço com essa
criança?
Bibiu continua rindo. Mãe sai de cena e volta segurando um
chinelo. Bibiu, para de rir.
MÃE
E da mamãe, querido? Você gosta
da mamãe?
BIBIU
(Intimidado)
Amo a mamãe.
MÃE
Então, querido, pelo amor que
você tem à mamãe, fica normal,
fica?
Bibiu hesita, mas sai da bananeira.
A imagem acompanha o movimento de Bibiu e fica normal.
Bibiu cambaleia um pouco tonto e dá a mão a mãe.
MÃE
Viu, querido? Agora não tá tudo
normal?
BIBIU
Tá, não, agora é que tá tudo de
cabeça pra baixo.
Mãe dá uma palmada discreta com o chinelo na bunda de
Bibiu. Ele solta um gritinho e coça onde recebeu a
palmada.
MÃE
Que é que você disse querido?
BIBIU
Nada, nada. Agora tá tudo normal,
mamãe. Tudo normal.
Mãe dá uma outra palmadinha para o menino andar.
MÃE
Então, segue, menino. Segue.

