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CENA 01. FAZENDA FAGUNDES LESSA. SALA. INTERIOR. NOITE.  

Dom Omar, Samira, Inácio, Maria Luísa e Amália mais afastada. 

Tensão. Dom Omar ainda incrédulo, encara Maria Luísa. Tempo e por 

fim ele fala. 

Dom Omar — Neta? Que história é essa, Inácio? 

Inácio — É isso mesmo que o senhor ouviu. Ela é filha 

da Letícia e do Daniel. 

Dom Omar olha mais uma vez para Maria Luísa, desnorteado. 

Dom Omar — (Pra Inácio) Vem aqui que eu quero falar 

contigo. 

Dom Omar vai para a biblioteca. 

Inácio — (Para Maria Luísa) Fica aí que eu já volto. 

Inácio vai para a biblioteca. Samira fica observando Maria Luísa, o 

que a deixa mais acuada ainda. 

CENA 02. FAZENDA FAGUNDES LESSA. BIBLIOTECA. INTERIOR. 

NOITE.  

Dom Omar e Inácio a portas fechadas. 

Dom Omar — Desde quando tu sabe dessa guria? 

Inácio — Desde que ela nasceu. 

Dom Omar — E porque tu nunca me falou sobre ela?! 

Inácio — Ah pai! Até parece que tu tava interessado na 

vida do Daniel ou nos herdeiros que ele fez 

durante esses anos. 

Dom Omar — Não me diz que ele teve mais filhos. 

Inácio — Não. A Maria Luísa é filha única. E agora ela 

tá sozinha no mundo. 

Dom Omar — E no que depender de mim vai continuar 

sozinha. 
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Inácio — Não fala isso. Ela é sua neta, sangue do seu 

sangue. 

Dom Omar — Minha ela não é nada. Eu nunca vi essa fulana 

na minha frente. 

Inácio — Eu fico impressionado com a tua frieza. 

Dom Omar — Eu não quero ter contato com nada que venha 

do Daniel. 

Inácio — Tu não quer nem conhecer a tua neta? 

Em Dom Omar. 

CENA 03. FAZENDA FAGUNDES LESSA. SALA. INTERIOR. NOITE.  

Maria Luísa parada perto da porta. Samira a observando. Amália vem 

lá de trás e vai até Samira. 

Amália — A senhora vai ficar encarando a coitada e não 

vai fazer nada? 

Samira — Mas o que tu quer que eu faça? 

Amália — Que pelo menos convide pra entrar, né? 

Amália se aproxima de Maria Luísa. 

Amália — Oi, tudo bem? 

Maria Luísa fica em silêncio, só olha. 

Amália — (Sorri) Meu nome é Amália. Trabalho aqui há 

muitos anos. (Tom) Não quer vir comigo até a 

cozinha? Pelo menos tu não fica plantada aí na 

porta. 

Séria, Maria Luísa dá de ombros. 

Amália — (Estende a mão) Vem. 

Amália pega a mão de Maria Luísa e a leva para a cozinha. Em 

Samira, indiferente. 
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CENA 04. FAZENDA FAGUNDES LESSA. BIBLIOTECA. INTERIOR. 

NOITE.  

Dom Omar e Inácio. 

Dom Omar — Eu não quero conhecer ninguém. Por mim 

pode levar ela daqui. 

Inácio — Tu fala como se ela fosse um objeto. Ela é tua 

neta! 

Dom Omar — Eu não tenho laço algum com ela. 

Inácio — Mas pode criar se quiser. 

Dom Omar — Falou bem: se quiser... Mas não é o caso. 

Inácio passa a mão no rosto, incrédulo. 

Dom Omar — Pra tu não pensar que eu sou um monstro, eu 

deixo ela dormir aqui essa noite. Mas só! Depois 

tu arranja um lugar pra ela ficar enquanto o pai 

dela não se recupera. Manda ela prum orfanato, 

sei lá!  

Inácio — Manda prum orfanato? É sério que tu tá 

falando isso? 

Dom Omar — Ou então manda ela pra casa da Clô e do 

Ernesto. Eles não são tio-avós dela? 

Inácio — São, mas nós também somos a família dela. E 

o senhor querendo ou não a Maria Luísa vai ficar 

nessa casa. 

Dom Omar — Ah não vai não. 

Inácio — (Firme) Vai sim. 

E Inácio e Dom Omar se encaram. Tensão. 

CENA 05. FAZENDA FAGUNDES LESSA. COZINHA. INTERIOR. 

NOITE.  
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Amália sentada diante de Maria Luísa, que remexe e espedaça um 

pedaço de bolo. 

Amália — Se tu não tiver com vontade de comer não 

precisa, viu? 

Maria Luísa não responde. 

Amália — Não quer conversar um pouco? 

Maria Luísa dá de ombros. 

Amália — (Sorri) Tudo bem. Eu vou te deixar quieta. 

Amália levanta, faz um afago na cabeça de Maria Luísa e se afasta. 

Close em Maria Luísa em silêncio e com lágrimas nos olhos. 

CENA 06. FAZENDA FAGUNDES LESSA. BIBLIOTECA. INTERIOR. 

NOITE.  

Dom Omar e Inácio. Clima tenso. 

Dom Omar — Quem tu pensa que é pra dizer quem vai ficar 

nessa casa?! Eu que mando aqui?! 

Inácio — Tu pode mandar nessa casa, mas eu não vou 

deixar que tu jogue a tua neta na rua como se 

fosse uma enjeitada sem família! Ela tem 

família! Família que tá aqui! E por mais que tu 

negue ela é sangue do teu sangue. (Tom) Não é 

possível que esse ódio que tu sente seja mais 

forte que o sangue que corre pelas tuas veias. 

Dom Omar — Tu não intende, Inácio... 

Inácio — Entendo sim. Entendo que tudo isso já passou 

dos limites. Isso é por quê? Por causa da mãe? 

Já se passaram tantos anos. Vira a página... Se 

conforma. 

Dom Omar — Não é uma questão de se conformar, Inácio. 

Você não entende. Não é dor de corno, como 

costumam dizer por aí. É muito mais profundo. 

Mas você não tem capacidade de entender o que 
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eu sinto, porque você nunca passou pelo que eu 

passei. Quando você for traído, quando você for 

enganado por alguém que você amava e 

confiava cegamente, aí sim você vai ter moral 

pra falar e julgar os meus atos. Mas enquanto 

isso não acontecer, você fica quieto e deixa que 

eu me responsabilizo pelas minhas decisões. 

Inácio — Eu deixaria se essas decisões não afetassem 

todos que estão à sua volta. 

Dom Omar — (Tom) Tu fala pra eu me conformar, pra 

esquecer o que a Helena fez... Mas ela te 

abandonou quando tu era pequeno... Agora eu 

que te pergunto: Se por uma infelicidade a tua  

mãe voltasse, tu ia receber ela de braços 

abertos? 

Inácio fica surpreso. Não responde nada. Dom Omar dá um sorriso 

sarcástico. 

Dom Omar — É muito fácil julgar os outros, né? 

Dom Omar dá um tapinha nas costas de Inácio e abre a porta para 

sair. 

Inácio — E quanto à Maria Luísa? 

Dom Omar — Faz o que tu quiser... Ela não é problema 

meu. 

E Dom Omar sai. Inácio respira fundo. 

CENA 07. FAZENDA FAGUNDES LESSA. COZINHA. INTERIOR. 

NOITE.  

Maria Luísa sentada à mesa em silêncio e de cabeça baixa. Amália 

mais afastada. Inácio entra e senta ao lado de Maria Luísa. 

Inácio — Tá tudo bem?... Tá cansada? 

Maria Luísa balança a cabeça positivamente. 
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Inácio — Eu vou pedir pra arrumarem o quarto que era 

do teu pai quando ele morava aqui. Aí tu vai 

poder descansar, tá bom? 

Maria Luísa concorda com a cabeça. 

Inácio — Amália, arruma o quarto que era do Daniel, 

por favor. 

Amália — Eu já fiz isso. Eu imaginei que ela fosse ficar 

lá. 

Inácio — (Sorri) Obrigado. (Para Maria Luísa) Vamos? 

Eu vou te mostrar onde é? 

Inácio se levanta e estende a mão para Maria Luísa. 

CENA 08. FAZENDA FAGUNDES LESSA. QUARTO DE DANIEL. 

INTERIOR. NOITE.  

Maria Luísa senta na cama e olha em volta. Inácio ali por perto. 

Inácio — Eu vou deixar tu descansar. Hoje foi um dia 

longo. (Tom) Tem certeza que tu vai ficar bem? 

Maria Luísa segura as lágrimas e abaixa a cabeça. Delicadamente 

Inácio levanta a cabeça dela. 

Inácio — Não fica nesse silêncio... Isso não faz bem... 

Inácio também com os olhos cheios de lágrimas, acaricia o rosto de 

Maria Luísa e sorri. 

Inácio — Qualquer coisa é só me chamar, tá? 

Inácio se levanta e quando está quase chegando na porta: 

Maria Luísa — (Com a voz embargada) Eu não quero ficar 

aqui. 

Inácio se aproxima de Maria Luísa e senta ao lado dela. 

Maria Luísa — Aquele homem me olha estranho. Eu sinto 

que ele não me quer aqui. 
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Inácio — Mas eu te quero aqui. 

Maria Luísa — Meu coração tá apertado, tio. Eu to me 

sentido tão sozinha. 

Inácio — Mas tu não tá sozinha, meu amor. Eu to aqui 

do teu lado. E o teu pai também! Ele vai se 

recuperar e tu vai poder ver ele de novo. 

Maria Luísa — A mãe... 

Inácio — Eu sei que é difícil, mas essa dor que tu tá 

sentindo, essa angustia no peito, um dia vai 

passar. Nenhuma dor é eterna, Maria Luísa. E 

sabe o que é bom pra ajudar a passar isso que 

tu tá sentindo: chorar... É! Não segura... Solta 

essas lágrimas, chorar vai te fazer bem. 

E Maria Luísa solta as lágrimas e começa a chorar. Inácio a abraça 

carinhosamente. 

ABERTURA 

CENA 09. FAZENDA FAGUNDES LESSA. QUARTO DE DANIEL. 

INTERIOR. NOITE.  

Maria Luísa dorme. Inácio sentado na cama ao seu lado. Tempo e 

Amália entra. 

Amália — Licença... Como ela tá? 

Inácio — Triste... Chorou um tempão. 

Amália — Também pudera! Perder a mãe não é fácil. 

Ainda mais sendo jovem como ela é. 

Inácio — Mas ela vai conseguir superar. 

Amália — Tenho certeza que sim. (Tom) Agora é melhor 

a gente ir e deixar ela dormir sossegada. 

Inácio — Tu tem razão. 

Inácio se levanta e sai com Amália. Em Maria Luísa dormindo. 
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CENA 10. CASA DE THIAGO. COZINHA. INTERIOR. NOITE.  

Thiago escorado na porta. Erodes coloca a louça na pia. 

Erodes — Que doideira esse negócio do Tarcísiomeira 

né? 

Thiago — (Finge) Que negócio? 

Erodes — Que ele sumiu. Não tá sabendo? O pai dele 

espalhou cartaz por toda cidade. 

Thiago — Ah... Sim. Ele deixou um lá no bolicho. 

Erodes — O que que tu acha que aconteceu? 

Thiago — Eu não acho nada. (Tom) To saindo. 

E Thiago sai. 

CENA 11. CASA DE MAIARA. COZINHA. INTERIOR. NOITE.  

Maiara e Vitória jantando. 

Maiara — E aí? Como é que tá o trabalho? 

Vitória — Meio perdida no que eu tenho que fazer... 

Mas tá bom. 

Maiara — Ah isso é normal. Com o tempo tu vai se 

habituando. 

Vitória — É. Eu acho que a dona Samira me contratou 

porque ela morre de medo de ter que cuidar de 

doente. Mas o Dom Omar me pareceu muito 

bem de saúde. 

O celular de Vitória vibra. Ela pega e lê a mensagem. 

Thiago — (Off) To na praça. Não quer vir aqui? 

Vitória pensa e digita. 

CENA 12. PRAÇA. EXTERIOR. NOITE.  

Thiago caminhando lendo a mensagem no celular. 
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Vitória — (Off) Hoje não. To muito cansada. Amanhã a 

gente se fala. 

Thiago guarda o celular no bolso e segue caminhando. 

CENA 13. FAZENDA FAGUNDES LESSA. SALA. INTERIOR. NOITE.  

Inácio sentado no sofá de olhos fechados. Lurdinha chega por trás e 

começa massagear os ombros dele. Inácio abre os olhos e tira as 

mãos de Lurdinha sobre ele. 

Inácio — Para. 

Lurdinha — O dia foi muito tenso. (No ouvido) Eu vou te 

ajudar a relaxar um pouco. 

Inácio se levanta. 

Inácio — Não tá vendo que agora não é hora? 

Lurdinha — Tu não me quer? 

Inácio — Tu sabe que a gente não vai ter nada. 

Lurdinha — Teu interesse agora é outro né? 

Inácio — Do que tu tá falando? 

Lurdinha — Da Vitória. To sacando qual é a tua. 

Inácio — Tu não tá sacando nada. Agora sai daqui, vai. 

Eu quero ficar sozinho. 

Lurdinha — Sabe o que ela fez com o meu irmão? 

Inácio — Não sei e não quero saber. Eu já pedi com 

educação pra tu sair. Não me obriga a usar a 

força. 

Lurdinha se aproxima e abre um sorriso malicioso. 

Lurdinha — Mas é bem isso que eu quero. 

Inácio acaricia o rosto de Lurdinha. 
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Inácio — Põe uma coisa nessa tua cabecinha. O que 

aconteceu naquela noite, não vai acontecer de 

novo. 

Inácio atravessa a sala em direção ao corredor dos quartos. 

Lurdinha — Tu tá fazendo esse joguinho pra que eu fique 

rastejando atrás de ti, né? Mas isso não vai 

acontecer. 

Inácio para e olha para Lurdinha. 

Inácio — Ótimo. Então me deixa em paz. 

E Inácio sai. 

Lurdinha — Tu pode até não me querer, mas eu vou 

descobrir um jeito de não deixar tu fazer o que 

tu quer. 

Em Lurdinha decidida. 

CENA 14. PARREIRAIS. EXTERIOR. DIA.  

Música: Céu, Sol, Sul, Terra e Cor – Leonardo Gaúcho. 

Takes dos parreirais. No horizonte, o sol nascendo. 

Música para. 

CENA 15. FAZENDA FAGUNDES LESSA. SALA. INTERIOR. DIA.  

Inácio e Maria Luísa com roupas de luto, prontos para sair. 

Inácio — Podemos ir? 

Maria Luísa — Sim. 

Dom Omar chega do quarto. 

Dom Omar — Não sei pra que cortejo fúnebre. Essa mulher 

deveria ser enterrada numa cova rasa como 

indigente. 

Reação de Maria Luísa, incomodada. Inácio encara o pai, sério. 
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Inácio — Não vou nem responder a esse teu 

comentário. (Tom) Vem, Maria Luísa. 

Inácio pega Maria Luísa pela mão e a leva para fora de casa. Em Dom 

Omar sério. 

CENA 16. FAZENDA FAGUNDES LESSA. COZINHA. INTERIOR. 

DIA.  

Vitória e Amália. 

Vitória — Então a senhora tá me dizendo que aquela 

guria que tá lá na sala é neta do Dom Omar. 

Amália — Exatamente, Vitória. 

Vitória — Nossa! Nem sabia que ele tinha uma neta. 

Amália — Ninguém sabia. Nem ele. 

Vitória — Ela é filha daquele outro filho dele, né? Como 

é o nome mesmo? 

Amália — Daniel. 

Vitória — E me diz uma coisa: por que eles brigaram? 

Amália — Acho melhor a gente não tocar nesse assunto. 

Vitória — Por quê? Que mal tem. Eu sei que tem 

alguma coisa a ver com a fuga da primeira 

mulher do Dom Omar, mas não sei a história 

completa. 

Amália — É, tem a ver com a fuga da dona Helena com 

o Antenor. 

Vitória — Então me conta. Eu sei também que tem a 

ver com o fato da mulher do filho mais velho do 

Dom Omar ser da mesma família do amante da 

ex-mulher dele, né? 

Amália — (Suspira) Também... Eu vou te resumir a 

história: Dom Omar nunca perdoou Helena por 
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ela ter fugido. Por causa disso ele passou a 

perseguir a família do amante da Helena, que no 

caso é da mesma família da Letícia. 

Vitória — Letícia é a mulher do Daniel, certo? 

Amália — Isso. A que faleceu. (Tom) Daniel se 

apaixonou pela Leticia, mas Dom Omar não 

aceitou esse romance, brigou, ameaçou, fez o 

diabo, mas o Daniel foi firme e enfrentou o pai. 

Vitória — E aí pra ser feliz ele fugiu. 

Amália — É por aí. 

Vitória — Ai, que história de amor linda. 

Amália — Linda? Essa é uma visão boba e romântica de 

uma história muito triste... Eu vi essa família se 

destruindo... Essa tá mais pra uma história de 

ódio do que amor. 

CENA 17. CEMITÉRIO. EXTERIOR. DIA.  

Inácio, Maria Luísa, Clô, Ernesto e mais alguns figurante em volta da 

cova. 

Cortes descontínuos do caixão sendo colocado na cova; 

Maria Luísa colocando flores; 

O coveiro jogando terra na cova; 

Inácio abraçando Maria Luísa; 

CENA 18. FRENTE DO CEMITÉRIO. EXTERIOR. DIA.  

Inácio, Maria Luísa, Clô e Ernesto. Clô acaricia o rosto de Maria Luísa. 

Clô — Então tu que é a filha da Letícia. 

Maria Luísa faz que sim. 

Clô — Como você é linda, meu amor. (Tom) Como é 

o teu nome. 
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Maria Luísa — Maria Luísa. 

Clô — Que lindo nome. Tu tem os olhos da tua mãe. 

Ernesto — Nós éramos tios da tua mãe. 

Clô — Mas fazia muitos anos que nós não víamos 

ela. 

Inácio — Dona Clô, seu Ernesto. Muito obrigado, mas 

acho que a gente já vai indo. 

Clô — Já, eu mal tive tempo de conhecer a minha 

sobrinha-neta. 

Ernesto — Será que não era melhor ela ficar com a 

gente. 

Inácio — Acho melhor não. 

Ernesto — Não é nem por ti e sim pelo teu pai. 

Inácio — Eu sei. 

Clô — Deixa onde ela tá, Ernesto. (Para Maria Luísa) 

Tu tem celular? 

Maria Luísa — Tenho. 

Clô — Me empresta? 

Maria Luísa tira o celular do bolso e entrega para Clô, que digita algo. 

Clô — (Devolvendo) Coloquei o nosso numero e 

endereço. Caso queria nos visitar, a porta da 

nossa casa vai tá sempre aberta. 

Clô sorri e dá um beijo no rosto de Maria Luísa. Ernesto faz o mesmo. 

Eles também se despedem de Inácio e seguem para o carro. Em 

Maria Luísa. 

CENA 19. FAZENDA FAGUNDES LESSA. SALA. INTERIOR. DIA.  

Inácio apresentando Maria Luísa para Vitória. 
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Vitória — Eu não sabia que tu tinha uma sobrinha, 

Inácio. 

Inácio — Pois é. O meu irmão não queria que ninguém 

soubesse. 

Vitória — (Sorri/Para Mª Luísa) Tá gostando da 

fazenda? 

Maria Luísa  — (Séria) Não. 

E Maria Luísa se afasta, caminha pela sala. 

Inácio — Ela ainda tá em fase da adaptação. O choque 

foi muito forte. 

Vitória — (Para Maria Luísa) Eu sei o que tu tá sentindo. 

Maria Luísa — Não sabe não. 

Vitória — Sei sim. Eu perdi meus pais muito cedo 

também. Devia ter a tua idade mais ou menos. 

Maria Luísa para e olha para Vitória. 

Vitória — Eu sei como é essa sensação de estar sozinha 

no mundo. Mas a gente não tá. Eu pude contar 

com o apoio da minha irmã. 

Maria Luísa — Eu sou filha única. 

Vitória se aproxima de Maria Luísa. 

Vitória — Mas tem um tio. E eu tenho certeza que ele 

vai te apoiar no que precisar. 

Inácio — Claro que sim. 

Maria Luísa olha para Vitória por um tempo e dá um pequeno sorriso. 

Vitória sorri de volta. Em silêncio, Maria Luísa vai para o quarto. 

Inácio — Obrigado... Obrigado por ter dado a 

receptividade que ninguém da própria família 

conseguiu dar. 
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Vitória — Imagina. Eu realmente sei o que ela tá 

passando. 

CENA 20. FAZENDA. EXTERIOR. DIA/NOITE.  

Takes de paisagens da fazenda durante a noite e o dia. 

CENA 21. FAZENDA FAGUNDES LESSA. QUARTO DE DANIEL. 

INTERIOR. DIA.  

Abre em Maria Luísa dormindo. Tempo e ela abre os olhos. Nisso ela 

leva um susto e se encolhe na cabeceira da cama. 

Música: Instrumental tensão. 

Revelamos Dom Omar, sentado nos pés da cama. 

Maria Luísa — O que o senhor tá fazendo aqui? 

Dom Omar olha sério para Maria Luísa por tempo, até que por fim 

responde. 

Dom Omar — Nada. Só vim pra te lembrar que tu não é 

bem-vinda nessa casa. 

Dom Omar se aproxima de Maria Luísa, a deixando ainda mais tensa. 

Dom Omar — Vai embora... Teu lugar não é aqui. 

Lentamente, Dom Omar se levanta e sai do quarto. Na tensão de 

Maria Luísa. 

CENA 22. FAZENDA FAGUNDES LESSA. COZINHA. INTERIOR. 

DIA.  

Amália aquecendo a água, parece preocupada. Vitória entra pela 

porta dos fundos. 

Vitória — Bom dia. 

Amália — Bom dia, Vitória. 

Vitória — Que cara é essa, dona Amália? 

Amália — Tava pensando no Tarcísiomeira. 
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Reação de Vitória, que tenta manter a calma. 

Amália — Me dá um aperto no peito cada dia que eu 

acordo e vejo que ele não apareceu. (Tempo) 

Mas eu tenho fé que logo logo vão encontrar ele. 

Vitória — (Séria/Disfarça) Claro que sim. 

Amália — Da licença que eu vou terminar de colocar o 

café na mesa. 

Amália vai para a sala com um bule. Vitória fica ali, tensa, distraída. 

Lurdinha entra pela porta dos fundos e olha para Vitória, que não 

nota sua presença. Lurdinha fica atrás de Vitória e sopra a nuca dela. 

Vitória se assusta, vira e vê Lurdinha, que sorri. 

Lurdinha — Se assustou? 

Vitória — Claro, tu chega do nada. 

Lurdinha — Tu que tava distraída. 

Vitória — Tava pensando numas coisas. 

Lurdinha — Numas coisas... Sei muito bem no que tu tava 

pensando... (Baixo) Coitado do Thiago... 

Vitória — (Não escutou) Que tu disse? 

Lurdinha — Nada não. 

CENA 23. FAZENDA FAGUNDES LESSA. SALA DE JANTAR. 

INTERIOR. DIA.  

Dom Omar, Samira e Inácio a mesa. Amália coloca o bule na mesa. 

Inácio — Amália, chama a Maria Luísa, por favor. 

Amália sai. 

Dom Omar — Ela precisa mesmo sentar à mesa com a 

gente? 

Inácio — E por que não sentaria? 
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Dom Omar — Porque ela me lembra todas as pessoas que 

eu não suporto. 

Inácio — Pois então aprenda a conviver com isso. 

Amália volta. 

Amália — Ela não tá no quarto. 

Inácio — Como assim? 

Amália — Eu procurei ela por toda casa e nada. 

Inácio se levanta. 

Inácio — Eu vou atrás dela. 

E se levanta. Dom Omar também se levanta e segura o braço de 

Inácio. 

Dom Omar — Se ela foi embora, foi porque quis. Tu não vai 

atrás dela. 

Inácio olha para o seu braço sendo segurado por Dom Omar e em 

seguida encara o pai. 

Inácio — Me larga. 

Inácio se solta de Dom Omar. 

Inácio — Tu não vai me impedir. 

E sai. 

Dom Omar — (Alto) Deixa ela fugir que nem o pai dela fez! 

Em Dom Omar. 

CENA 24. FAZENDA FAGUNDES LESSA. FRENTE. EXTERIOR. DIA.  

Inácio sai da casa e caminha pela área. 

Inácio — (Chama) Maria Luísa! Maria Luísa! 

Vitória se aproxima. 
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Vitória — Aconteceu alguma coisa? 

Inácio — A Maria Luísa sumiu. 

Vitória — Como assim? 

Inácio — Não tá no quarto, não tá em lugar nenhum. 

Vitória — Quer que eu te ajude a procurar? 

Inácio — Por favor. 

CENA 25. HOSPITAL. SALA DE BETHÂNIA. INTERIOR. DIA.  

Thiago diante de Bethânia. 

Thiago — Não gosto quando a senhora me chama aqui. 

Bethânia — Ai para, do jeito que tu fala até parece que eu 

sou uma chefe carrasca. 

Thiago — Não. Longe disso. 

Bethânia — Então relaxa que a notícia que eu tenho pra te 

dar é boa. 

Thiago — Ah é? E o que seria? 

Bethânia — Tá sabendo que o chefe da segurança pediu 

demissão, né? 

Thiago — Sim, e... 

Bethânia — E daí que eu quero que tu assuma o cargo 

dele. 

Na surpresa de Thiago. 

CENA 26. FAZENDA FAGUNDES LESSA. SALA DE JANTAR. 

INTERIOR. DIA.  

Samira sozinha à mesa. Amália se aproxima. 

Amália — Posso recolher a mesa. 

Samira — Pode. 
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Amália vai recolhendo os pratos. 

Amália — Dom Omar saiu? 

Samira — Sim. Tá de olho na vida dos patrões agora? 

Amália — Não. (Tom) Será que ele foi atrás da neta 

também? 

Samira dá uma risada e se levanta. 

Samira — Ai, Amália. Não vou nem responder essa 

pergunta. 

E Samira sai dando risada. 

CENA 27. CASA MENNA ASSUMPÇÃO. SALA. INTERIOR. DIA.  

Batidas fortes na porta. Clô atravessa a sala. 

Clô — Já vai! 

As batidas continuam. Clô abre a porta e se depara com Maria Luísa. 

Clô — (Surpresa) O que tu tá fazendo aqui? 

Maria Luísa — (Nervosa) Me deixa ficar aqui, por favor. Eu 

não quero voltar praquela casa! 

Closes em Maria Luísa assustada e em Clô surpresa. 

CENA 28. HOSPITAL. RECEPÇÃO. INTERIOR. DIA.  

Movimentação rotineira. De óculos escuros, Dom Omar entra da rua e 

vai até o balcão de informações. 

Dom Omar — Com licença, onde fica a UTI? 

Recepcionista — Terceiro andar. 

Dom Omar vai até o elevador e entra. 

CENA 29. HOSPITAL. SALA DE ESPERA DA UTI. INTERIOR. DIA.  

Algumas pessoas no local. Dom Omar se aproxima de uma 

enfermeira. 
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Dom Omar — Como eu faço pra entrar? 

Enfermeira — Como é o nome do paciente? 

Dom Omar — Daniel Fagundes Lessa. 

Enfermeira — O senhor é parente? 

Dom Omar fica em silêncio por algum tempo, até que responde. 

Dom Omar — Não... Um conhecido. 

Enfermeira — Claro. O senhor só precisa esperar um pouco. 

Dom Omar — Quer saber. Deixa pra lá... Nem sei por que 

eu vim aqui. 

Enfermeira — Como o senhor quiser. Se mudar de ideia, é 

só esperar a outra pessoa que tá com o 

paciente. 

Dom Omar — Que outra pessoa. 

Enfermeira — A mãe dele. 

Dom Omar — (Muito surpreso) Mãe?... Tu pode me 

confirmar o nome dela? 

A enfermeira mexe em alguns papeis. 

Enfermeira — Helena. 

Reação forte de Dom Omar. 

Dom Omar — Não pode ser... Qual é o numero da cama 

dele? 

Enfermeira — 27. 

Música: Não Adiantou Saber – Sandra de Sá (Até o encerramento). 

No impulso, Dom Omar passa pela enfermeira, abre a porta da UTI e 

entra. 

CENA 30. HOSPITAL. UTI. INTERIOR. DIA.  
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Música continua. Dom Omar cruza os corredores da UTI apressado. 

Enfermeira — (Off) Senhor! O Senhor não pode entrar 

agora! Senhor! 

Dom Omar olha para os leitos em pequenas baias, muitos deles 

fechados por uma cortina. Dom Omar vê o leito 27 fechado por uma 

cortina. 

Enfermeira — (Off) Senhor! Eu vou ter que chamar o 

segurança! 

E abruptamente, Dom Omar abre a cortina. Fecha nele, sem 

revelarmos quem ele vê do outro lado. 

Em câmera lenta os momentos finais da cena ficam em preto e 

branco e finaliza em fade out. 
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