
Uma pessoa está em frente ao espelho.  

[Câmera POV do espelho] 

Ele começa a pegar escova de dente. Pega pasta, abre, bota a tampa na pia, passa pasta na 

escova e olha para o espelho. 

 

   PESSOA 

  Sabor Tandy de uva. A melhor refeição para começar seu dia. 

 

Coloca a escova na boca e começa a escovar os dentes, enquanto fala. 

 

   PESSOA (falar embolado, confuso, tem uma escova na boca) 

  Brincadeira. Não é para comer não. É para escovar os dentes! E fazer espuma. 

 

Escova mais rápido. 

 

   PESSOA 

  Tandy não faz espuma. Ahhh 

 

Pega outra pasta. 

    

PESSOA 

  Essa aqui faz. 

 

E coloca na boca, escovando rápido. Logo depois cospe 

 

   PESSOA 

  Misturou os sabores. Blergh. 

 



Pega a pasta Colgate e bota na escova.  

   PESSOA 

  Vamos de novo! Colgate faz espuma! 

 

Coloca novamente na boca. 

 

   PESSOA 

  Eu sou um cachorro raivosoooo. 

 

E começa a babar. 

 

   PESSOA 

  Cuidado com a raiva. Ela pode te matar... 

 

Cospe tudo. 

 

   PESSOA 

  Eu sou muito lesado/a. Escova o dente direito! Os da frente... 

 

Escova os da frente 

 

   PESSOA 

  E os de trás! 

 

E escova os de trás. 

 

 



   PESSOA 

  Em cima... e embaixo... 

 

E começa a dançar sozinha. 

 

   PESSOA 

  Pra um lado e pro outro. E dá uma voltinha. 

 

Dá um giro de 180  graus. 

 

   PESSOA 

  E cospe! 

Cospe o resto da pasta na pia. Se olha no espelho. 

 

   PESSOA 

  E se limpa, claro. 

 

Joga água na boca e cospe. Limpa a boca, toda suja de espuma branca. 

 

Ele fala enquanto lê o rótulo do produto.  

 

   PESSOA 

  Pra acabar, um Listerine, que elimina 99% das bactérias e germes bucais. 

 

 

   PESSOA (fala embolado, com Listerine na boca) 

  Mas eu não tenho germes. É só pra deixar gostinho bom. 



 

E bochecha. De um lado da boca pro outro. Ai repete, bem devagar, enquanto faz caretas em 

frente ao espelho. E cospe. 

 

   PESSOA 

To fazendo muita propaganda aqui. Tandy,Colgate e Listerine. E não to 

ganhando nada! 

 

Lava o rosto. 

 

   PESSOA 

  Beijo fui. Partiu colégio. 

 

E sai de frente do espelho, e depois do banheiro. 

FIM 


