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PÁGINA 1
Quadro 01 – Plano geral
O pernilongo voa, seu olhar é vidrado como o de um viciado.
Pernilongo (balão de pensamento): Mais, eu preciso de mais...
Quadro 02 – Plano geral, ângulo superior
O pernilongo vê de cima uma bela negra, com curvas fartas, só de calcinha.
Pernilongo (balão de pensamento): Finalmente!
Quadro 03 – Plano geral
A negra está de costas. Segura uma camisola toda florida. O pernilongo pousa na coxa dela, bem
próximo à sua bunda.
Pernilongo (balão de pensamento): Só mais um pouco, eu só preciso de um pouquinho...
Quadro 04 – Close
O pernilongo olha para cima, como se pedisse desculpas aos céus.
Pernilongo: Eu juro: só mais essa vez! Depois eu paro! Só mais uma e nunca mais!
Quadro 05 – Close
O pernilongo pica a coxa dela e chupa compulsivamente.
Onomatopéia: Chuip! Chuip!
Quadro 06 – Plano Geral
A negra está colocando a camisola.
Quadro 07 – Close.
O pernilongo olha para o alto, maravilhado. Flores gigantes flutuam naquilo que ele pensa ser o céu.
Tem o olhar de quem está viajandão com alguma droga. O clima é onírico.
Pernilongo: Que viagem... Puta bagulho bão...

PÁGINA 2
Quadro 01 – Plano geral
O pernilongo continua entorpecido, olhando as flores. Pequenos seres escalam as flores. Eles são
totalmente brancos e idênticos. Na verdade, eles são iguais a shmoos, só que mal encarados.
Pernilongo: Uau! Duendes!
Ácaro: Duende o cacete! Sou um Ácaro.
Quadro 02 – Plano geral, ângulo inferior
O pernilongo olha de baixo, um dos ácaros está em primeiro plano, agarrado na pétala de uma
margarida.
Pernilongo: Para onde vocês indo?
Quadro 03 – Close
Close no ácaro. Seu olhar é grave.
Ácaro: Para o alto, sempre. O fim está chegando. Vai dar merda, podemos sentir.
Quadro 04 – Plano geral
O pernilongo está todo esparramado na coxa da mulher, as flores flutuando acima dele. Continua
totalmente dopado. O lugar onde ele picou parece bem inchado. Uma enorme e ameaçadora sombra,
como numa tempestade em que as nuvens cobrem o céu, toma conta do cenário atrás dele.
Pernilongo: Puta duende estressado. O que pode dar merda nesse paraíso?
Quadro 05 – Close
Close da bunda da negra. Ela coça a coxa por cima da camisola.
Onomatopéia: coça coça coça
Quadro 06 – Plano geral
Uma grande massa disforme repousa na coxa da mulher. É o pernilongo todo detonado. Parte de uma
perna num canto, um olho num lado, o outro num outro lado, asas quebradas, etc.
Pernilongo: Merda de vida...
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Referências para o roteiro
Personagens
Uma negra voluptuosa;
Pernilongo;
Ácaros (shmoos): http://en.wikipedia.org/wiki/Shmoo
http://www.google.com.br/search?q=shmoo&hl=ptBR&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=RnbHT6PBeaf6QHNlOCZDw&ved=0CGUQsAQ&biw=1140&bih=582
Local da ação
As coxas da negra gostosa.
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