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          INT. SÓTÃO - NOITES                                              
                                                                           
          O ambiente é escuro, com teto baixo e iluminação                 
          improvisada. A frente de uma câmera portátil está Eloim, um      
          rapaz de cabelos escuros e moletom. Ele segura um bastão de      
          metal em uma mão e um bolo de cartazes na outra. Atrás dele      
          está Abraão, um homem mais velho e mal encarado. Abraão está     
          amordaçado e tem as mãos e os pés presos com fita adesiva.       
                                                                           
          Ele mostra os cartazes em ordem para a câmera. Eles passam a     
          seguinte mensagem:                                               
                                                                           
          "SURPREENDI ESTE HOMEM ARROMBANDO MINHA CASA.                    
                                                                           
          PELOS PRÓXIMOS SETENTA MINUTOS ELE ESTERÁ A MERCÊ DE VOCÊS.      
                                                                           
          DIGAM O QUE FAZER COM ELE NOS COMENTÁRIOS. OS QUE TIVEREM O      
          MAIOR NÚMERO DE LIKES SERÃO ATENDIDOS.                           
                                                                           
          QUALQUER COISA. SEJAM CRIATIVOS."                                
                                                                           
          Eloim desliga a câmera. Ele olha para o homem amarrado ao        
          fundo. Ambos estão tensos, mas não fazem qualquer som.           
                                                                           
          Eloim anda de um lado pro outro, arrastando a barra de metal     
          no chão. Ele parece mais nervoso que Abraão. Senta no chão e     
          mexe inquieto nos cabelos, no bastão, nos cadarços, olha as      
          horas no celular. Abraão chama a atenção dele. Eles se           
          olham. Abraão está calmo e o tranquiliza com uma piscada         
          lenta. Eloim acena com a cabeça. Mas no fundo de seus olhos,     
          Eloim está aflito.                                               
                                                                           
                                                                           
          EXT. ESPAÇO SIDERAL - NOITE                                      
                                                                           
          Eloim flutua, como que em um ambiente sem gravidade. O corpo     
          do rapaz é levado inerte. Ao seu redor há uma esfera de          
          energia, que o engloba. A esfera é grande, com cerca de          
          cinco vezes o tamanho de Eloim. Alguns detalhes em sua           
          superfície remetem à imagem de um planeta.                       
                                                                           
          Dentro da esfera, Eloim é inerte. Seus poucos movimentos são     
          introspectivos. Ele observa suas mãos. Se encolhe. Ele está      
          perdido dentro da esfera.                                        
                                                                           
                                                                           
          INT. SÓTÃO - NOITE                                               
                                                                           
          Eloim levanta e liga a câmera. Logo a sua frente há um           
          notebook, que ele começa a ler. Durante alguns segundos, ele     
          vai lendo os comentários. Sua expressão, apreensiva de           
          início, vai se transformando. Seus olhos vão se abrindo e a      
          sobrancelha franze. Ele está surpreso com o conteúdo dos         
          comentários.                                                     
                                                                           
                                                         (CONTINUA...)     
                                                                           



          ...CONTINUANDO:                                         2.       
                                                                           
                                                                           
                                                                           
          Na tela do computador, ele pára em cima de um comentário.        
                                                                           
          "APAGA UM CIGARRO NA CARA DELE!"                                 
                                                                           
          A mensagem indica 23 likes.                                      
                                                                           
          Eloim abaixa o rosto, pensativo. Ele se levanta da cadeira       
          na frente do computador. Ele mexe em uma mochila ao lado da      
          escrivaninha e tira um maço de cigarro. Caminha até a frente     
          de Abraão, que prossegue amarrado, e se agacha. Eloim acende     
          o cigarro e dá algumas tragadas, enchendo o sótão de fumaça.     
                                                                           
          Eles se encaram por um instante. Abraão permanece resoluto,      
          contraindo os músculos de seu rosto.                             
                                                                           
          Eloim dá uma última tragada no cigarro e o coloca entre os       
          dedos. Devagar, ele aproxima do rosto de Abraão. O cigarro       
          toca na pele, fazendo um pouco de fumaça. Abraão se debate       
          amarrado e urra por baixo da mordaça.                            
                                                                           
          Eloim espera que o cigarro apague, deixando uma marca de         
          queimado na bochecha de Abraão. O rapaz amarrado solta um        
          gemido de alívio e tenta recuperar o fôlego. O suor escorre      
          em seu rosto.                                                    
                                                                           
          Eloim joga o cigarro no chão, se levanta e senta novamente       
          em frente ao computador.                                         
                                                                           
          Ele passa por mais comentários. O stream agora tem mais          
          pessoas conectadas e o número de comentários vai aumentando,     
          entre eles muitos positivos, louvando a atitude de Eloim.        
                                                                           
          Ele alcança o próximo comentário vencedor.                       
                                                                           
          "TEM QUE QUEBRAR A MÃO DO LADRÃO, PRA ELE NÃO AFANAR MAIS        
          NADA..." 125 likes.                                              
                                                                           
          Eloim olha para Abraão, que o observa agora mais calmo,          
          apesar de ainda molhado de suor. Eloim sai do cômodo por um      
          instante e volta com um banco e um martelo. Ele coloca o         
          banco ao lado de Abraão e desamarra uma das mãos.                
                                                                           
          Depois, posiciona a mão em cima do banco e a prende com fita     
          novamente. Ele levanta o martelo com a mão direita, pronto       
          para bater, mas antes procura o olhar de Abraão. O preso         
          mantém o olhar resoluto.                                         
                                                                           
          Eloim desce o martelo com força sobre a mão espalmada de         
          Abraão. A ferramenta faz uma indentação na carne com um          
          ruído gelatinoso, enquanto Abraão mais uma vez urra              
          amordaçado. Seus olhos vermelhos e irritados deixam uma          
          lágrima escorrer pelo canto.                                     
                                                                           
                                                                           
                                                         (CONTINUA...)     
                                                                           



          ...CONTINUANDO:                                         3.       
                                                                           
                                                                           
                                                                           
          Eloim observa o rosto do homem enquanto ele tenta se             
          recuperar da dor. Seu rosto se contrai, mostrando empatia        
          pela dor do outro.                                               
                                                                           
                                                                           
          EXT. ESPAÇO SIDERAL - NOITE                                      
                                                                           
          Eloim está deitado em uma superfície lisa. Acima dele, a         
          esfera de energia. Ela agora tem o diâmetro medindo o            
          tamanho de Eloim, mas continua diminuindo.                       
                                                                           
                                                                           
          INT. SÓTÃO - NOITE                                               
                                                                           
          Eloim pisca. A câmera está desligada à sua frente. Respira       
          fundo e vira-se para Abraão. Abraão tem os olhos vermelhos,      
          mas está em silencio.                                            
                                                                           
                              ELOIM                                        
                    Quer uma água, alguma coisa?                           
                                                                           
          Abraão acena que sim com a cabeça. Eloim pega logo adiante       
          no chão uma garrafinha, tira a mordaça e solta as amarras da     
          mão boa de Abraão. Ele bebe água, um pouco trêmulo. Eloim        
          espera Abraão beber, pega a garrafa e amarra novamente           
          Abraão.                                                          
                                                                           
          Abraão olha em sofrimento para Eloim.                            
                                                                           
                              ELOIM (...cont.)                             
                    Quer parar?                                            
                                                                           
                              ABRAÃO                                       
                    Não.                                                   
                                                                           
          Eloim demonstra estar triste e amordaça Abraão.                  
                                                                           
          Eloim liga a câmera e começa a visualizar os comentários.        
          Seu streaming está em 776 usuários e vira 777 enquanto ele       
          olha. Eloim engole seco. Entre as várias mensagens, uma          
          começa a disparar em likes: "MIJA NA CARA DESSE OTÁRIO".         
          Eloim aprova essa opção com um clique. Ele vira para Abraão.     
          Abre o zíper. E mija sobre a cabeça dele.                        
                                                                           
          Abraão abaixa a cabeça, a urina escorre em seus cabelos e        
          rosto. Ele apenas respira, ofegante.                             
                                                                           
          Na tela do computador, os comentários são extasiados: as         
          pessoas começam a elogiar Eloim por sua coragem - e o            
          invejam por ter a oportunidade de dar uma lição no homem que     
          roubava sua casa.                                                
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           



                                                                  4.       
                                                                           
                                                                           
                                                                           
          INT. SÓTÃO - NOITE (MONTAGE SEQUENCE)                            
                                                                           
          A opção: "SOCO! SOCO! SOCO!" é selecionada.                      
                                                                           
          Eloim soca Abraão no rosto.                                      
                                                                           
          A opção: "Na minha casa, quando é bicho venenoso a gente         
          joga ÁGUA QUENTE!! kkkk" é selecionada.                          
                                                                           
          Eloim vira uma chaleira de água fervente sobre Abraão. Que       
          grita e chora abafado pela mordaça.                              
                                                                           
          Alguns comentários passam a chamar Eloim de "Deus da             
          violência", "Vingador do povo".                                  
                                                                           
          A opção: "Pelo amor de Deus!! Coloca gelo na mão dele! É         
          muita crueldade!" é selecionada.                                 
                                                                           
          Eloim coloca uma trouxinha de gelo sobre a mão quebrada de       
          Abraão.                                                          
                                                                           
          Eloim recebe críticas: "Gelo na mãozinha do bandido?!"           
                                                                           
          Os olhos de Eloim passam a exibir um brilho maniático. Ele       
          lê ansioso os comentários novos.                                 
                                                                           
          A opção: "ENFIA ESSE CANO NO RABO DELE" é selecionada.           
                                                                           
          Eloim joga Abraão de lado no chão e enfia.                       
                                                                           
          As opções seguem sendo aceitas: "Arranca um dente", "Finca       
          um prego no pé dele". O brilho nos olhos de Eloim segue          
          crescendo. Os comentários refletem nos seus olhos.               
                                                                           
          "Cara, você é um Deus!" "Isso é tudo que eu queria fazer com     
          o vagabundo que arrombou minha casa" "REI!!! MITOU!" "Muita      
          coragem!".                                                       
                                                                           
          Silêncio. Até mesmo Eloim precisa de um tempo para recuperar     
          o fôlego. Ele está lavado de suor.                               
                                                                           
                                                                           
          EXT. CIDADE - DIA                                                
                                                                           
          Eloim é grande. Ele caminha por entre os prédios, gigante.       
          Seu interior é feito de fogo.                                    
                                                                           
          Ele sente orgulho de si mesmo.                                   
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           



                                                                  5.       
                                                                           
                                                                           
          INT. SÓTÃO - NOITE                                               
                                                                           
          O comentário aparece na tela: CORTA A ORELHINHA DELE. FAZ UM     
          VAN GOGH! ARTISTA, CARA...                                       
                                                                           
          Abraão está exaurido. Ele não tem mais forças. Eloim se          
          aproxima dele, ameaçador, com a faca na mão. Abraão balança      
          a cabeça para os lados, como se dizendo não. Seus olhos          
          esbugalhados suplicam para que Eloim pare.                       
                                                                           
                              ABRAÃO                                       
                         (já cuspindo a mordaça frouxa)                    
                    Tu ganhou! Tu ganhou! Pára! Tu tava                    
                    certo. As pessoas são más, sim!                        
                                                                           
          Eloim não dá ouvidos; avança com a faca e, lentamente, serra     
          a orelha de Abraão. Ele grita em terror, abafado pela            
          mordaça.                                                         
                                                                           
                                                                           
          EXT. CIDADE - DIA                                                
                                                                           
          O Eloim gigante feito de fogo, agora ainda maior, olha para      
          os céus. Nuvens escuras se formam sobre a cidade, e o chão       
          treme. Geiseres de enxofre estouram pelas ruas, engolindo        
          prédios. Fogo cai dos céus, destruindo a cidade.                 
                                                                           
          O fogo de Eloim intensifica. Ele vai se transformando em         
          fumaça até se desfazer e sumir nas nuvens escuras do céus.       
          Um raio risca o horizonte e seu trovão estremece a cidade.       
                                                                           
                                                                           
          INT. SÓTÃO - NOITE                                               
                                                                           
          O cronômetro marca o final dos 70 minutos. Um último             
          comentário está disparando em likes: "BANDIDO BOM é BANDIDO      
          MORTO!" Eloim lentamente move o cursor até o comentário.         
          Clica para aceitar. Vira-se. Seus passos são firmes em           
          direção a Abraão, que está deitado no chão urrando de dor.       
                                                                           
          Eloim tem o olhar frio.                                          
                                                                           
                                                                           
          EXT. ESPAÇO SIDERAL - NOITE                                      
                                                                           
          Eloim flutua pelo espaço. Ele observa algo bem próximo de        
          seu rosto.                                                       
                                                                           
          Parece um grão de areia. É uma bolinha minúscula.                
                                                                           
          Com os dedos polegar e indicador, ele pega a bolinha. Com        
          uma pequena pressão, o objeto é esmagado.                        
                                                                           
          Eloim olha para a câmera e sorri.                                
                                                                           
                                                                           
                                                                           


