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INT. TELA DE VÍDEO GAME
Entrada de Jogo de Vídeo 8 bits. Música estridente e
vibrante. Cores Básicas e explosivas. Durante a mesma
passam os créditos. Termina com o título.
LEGENDA
PING & PONG
Som diminui.
FADE OUT
INT. TELA DE VÍDEO GAME
FADE IN
Música de início de jogo de videogame. Uma tela de jogo de
PONG. Tela com fundo verde monochrome, uma pequena barra
de cada lado da tela. Uma das barras é azul escuro a outra
é rosa. Uma bola pixelada no meio. Som eletrônico de apito
seguida de música baixa e monótona de jogo 8 bits . A bola
se movimenta e atinge a barra rosa. A barra acende e a
bola é rebatida em direção ao outro lado da tela.
BARRA ROSA
Amor, tudo bem? Você anda tão
calado...
A bola bate na barra azul e ela se acende. A bola é
rebatida e segue em direção ao campo da barra rosa.
BARRA AZUL
Deixa pra lá. Não é nada.
A bola se aproxima do fundo da tela e a barra rosa se
movimenta com rapidez para rebatê-la. A barra rosa se
acende e a bola continua em direção ao campo da barra azul
rebatendo na parte inferior e superior da tela.
BARRA ROSA
Fala, amor. Se a gente não se
comunicar as coisas vão ficar
feias, né?
A bola se encaminha para o fundo da tela e a barra azul
não se move.
BARRA ROSA
Amor, amor? Fala comigo.
No último momento a barra azul se movimenta e intercepta a
bola. A barra azul se acende e a bola se encaminha para o
campo da barra rosa.

(CONTINUA...)

...CONTINUANDO:

2.

BARRA AZUL
Falar? Pra quê? Às vezes eu penso
que a gente já falou tudo o que
tinha pra falar.
Daqui em diante as barras se movem para interceptar a
bola; quando são atingidas, acendem e nesse momento
começa a sua parte no diálogo.
BARRA ROSA
O que isso, amor? Não tô te
conhecendo. O que houve?
BARRA AZUL
Sei lá. Acho que estou cansado.
Só isso. Cansado...
BARRA ROSA
Cansado de...
BARRA AZUL
...de tudo. Saca? Desses papos,
desses bate-bolas que não levam
pra lugar nenhum.
BARRA ROSA
Como assim?
BARRA AZUL
Tá se fazendo de burra? Você sabe
do que estou falando...
BARRA ROSA
Não. Não sei. Fala logo que você
tá me assustando.
BARRA AZUL
Tá, então, eu falo. Se é isso o
que você quer.
BARRA ROSA
Eu quero. Fala.
BARRA AZUL
Tá bom. Você já notou o que
estamos fazendo todo esse tempo?
BARRA ROSA
Claro. Estamos conversando. Só
isso.
BARRA AZUL
Não, não estamos conversando.
Estamos nos magoando...

(CONTINUA...)

...CONTINUANDO:

3.

BARRA ROSA
Magoando? Como?
BARRA AZUL
Como?! Já notou que toda vez que
eu ou você falamos algo, acontece
um pá?
BARRA ROSA
Pá?
BARRA AZUL
É um pá. Uma porrada na tua, na
minha cabeça. Pá.
BARRA ROSA
Mas a gente nem se toca.
BARRA AZUL
Não é por aí. Eu quero dizer que
toda essa conversa mole...
BARRA ROSA
Conversa mole, não! Mais respeito
pela nossa relação.
BARRA AZUL
Tá. Como você preferir, essas...
amenidades são maneiras veladas
de trocar porradas.
BARRA ROSA
Porradas? Veladas? Nós?
BARRA AZUL
É, uma frase, uma porrada. Frase
e pá. Pá e Pá.
BARRA ROSA
Pá?
BARRA AZUL
É, pá.
As barras continuam tocando bola, mas estáticas e ao serem
tocadas pela bola não mais acendem e ficam em silêncio
por uns 20 segundos. A bola toca a barra azul e ela
acende. Voltamos ao bate bola normal com as barras se
movimentando, tocando a bola, acendendo e então falando
seus diálogos.
BARRA AZUL
Olha, não dá. Mesmo calados,
estamos nos fazendo sofrer.

(CONTINUA...)

...CONTINUANDO:

4.

BARRA ROSA
Amor, eu entendo, mas a gente
pode tentar ser diferente.
BARRA AZUL
Não dá. Essa é a nossa natureza.
Os movimentos das barras ficam mais frenéticos. Rebater a
bola parece ser cada vez mais difícil.
BARRA ROSA
E o que a gente pode fazer,
então?
BARRA AZUL
Não sei, mas assim não pode
ficar.
BARRA ROSA
Mas se é da nossa natureza
precisamos suportar.
BARRA AZUL
Talvez essa seja a resposta.
BARRA ROSA
O quê?
BARRA AZUL
Não suportar. Desistir. Deixar
pra lá.
BARRA ROSA
Você não pode estar falando
sério.
A barra azul vai se movimentando lentamente. A cada frase
sua, ou seja a cada toque da bola, ele vai deixando que a
mesma se aproxime cada vez mais da borda da barra.
BARRA AZUL
Não há outro jeito.
BARRA ROSA
Tem que haver outro jeito.
BARRA AZUL
Eu também gostaria, mas vai ser
melhor pra nós dois.
BARRA ROSA
Não, PING, não faça isso!
BARRA AZUL
Adeus, PONG, apesar de tudo eu
sempre te amei. Adeus!

(CONTINUA...)

...CONTINUANDO:

5.

BARRA AZUL
Não! Você sabe que sem você eu
não posso viver!
A barra azul finalmente deixa a bola passar por ela.
Música estridente de fracasso. A barras se dobram sobre
elas mesmas e se tornam menores até surmir. A tela
escurece e a palavra Game Over aparece piscando.
FADE OUT
INT. TELA DE VÍDEO GAME
Créditos de Jogo de Vídeo 8 bits. Música estridente e
vibrante. Cores Básicas e explosivas. Durante a mesma
passam os créditos. Termina com o título.
LEGENDA
PING & PONG
Som diminui.
FADE OUT

