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CENA 01. IGREJA. INTERIOR. DIA.  

Abre em Helena e Samira frente a frente. As duas se olham em 

silêncio por alguns instantes. 

Helena — Depois de tantos anos sem me ver tu não vai 

falar nada, Samira? 

Samira — (Ri) Acho que quem deve falar alguma coisa 

aqui é tu. (Tom) Aliás tu deve ter muita história 

pra contar. Abandonou a família, o marido, fugiu 

com o amante... 

Helena — Eu fui atrás da minha felicidade! 

Samira — Se foi atrás da tua felicidade, então que 

merda tu tá fazendo aqui?! A tua felicidade não 

tava longe daqui? 

Helena — Eu tava enganada. O meu romance com o 

Antenor foi só uma ilusão. 

Samira — Tu tá querendo me dizer que vocês não tão 

mais juntos? 

Helena — Há muitos anos. Não deu certo. 

Samira surpresa. 

Helena — Tu não sabe o que aconteceu na minha vida, 

mas eu sei o que aconteceu na tua... Inclusive 

que tu se casou com o meu marido. 

Samira — Ex-marido... Eu não preciso lembrar que tu 

largou ele, preciso? 

Helena — Não. Pode ter certeza que não tem um dia 

nesses anos todos que eu não pense na burrada 

que eu fiz. Principalmente por ter largado os 

meus filhos. 

Samira — Tu não vai querer que eu acredite nesse teu 

drama de mãe arrependida. 



Laços de Ódio Capítulo 10 Pag.: 2 

 

Helena — Pouco me importa no que tu acredita ou vai 

deixar de acreditar. O que eu quero saber é o 

que tu quer comigo? Por que tu mandou o Jonas 

me procurar? 

Samira — Eu quero justamente saber o que tu quer 

voltando depois de mais de 20 anos sumida. 

Helena — Eu fiquei sabendo do acidente do Daniel. 

Fiquei com medo que ele morresse. 

Samira — Tantos anos sem ver eles e aí do nada bateu 

a saudade? 

Helena — Não! Porque saudade eu sempre tive! O que 

bateu foi o medo mesmo! O medo de eu ou 

algum deles morrer e eu não ter a chance de me 

explicar/ 

Samira — Até porque o que tu fez não tem explicação, 

né Helena! 

Helena — Tem sim! Eu errei, admito! Mas jamais quis o 

mal de ninguém. 

Samira — Mas foi por sua causa que o Daniel e o Omar 

brigaram. 

Helena — Eu nunca poderia imaginar que o Daniel fosse 

se apaixonar por aquela mulher. 

Samira — O passado pouco me importa. O que eu quero 

é você longe da minha família. 

Helena — Minha família. 

Samira — Ela deixou de ser tua quando tu abandonou 

ela. 

Helena — Pra que essa preocupação toda? Tu não tá 

nem aí pra família. 
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Samira — Pros teus filhos eu não to mesmo. Graças a 

Deus consegui despachar eles pra bem longe por 

um bom tempo. 

Helena — Então? 

Samira — Então que a questão não é nunca foi o Inácio 

ou o Daniel. 

Helena — E sim o Omar. 

As duas ficam mais próximas, se encaram fixo. 

Samira — Exatamente... O Omar... E é por isso que eu 

vou te dar um aviso: não se aproxima dele, não 

se aproxima daquela casa. 

Helena — Tá com medo de que, Samira? 

Samira — De nada. Mas faz o que eu to dizendo... Aliás, 

some dessa cidade. Tantos anos e ninguém 

sentiu a tua falta. Pode ir que a tua presença 

aqui é irrelevante. 

Helena — Não Samira. Eu vou ficar. Não só pelo Omar, 

mas principalmente pelos meus filhos. 

Helena arremata a bolsa que está no banco da igreja. 

Helena — E se era isso que tu tinha pra falar, o recado 

já foi dado. Passar bem. 

E Helena vai cruzando o corredor da igreja, com a cabeça erguida. 

Em Samira com raiva. 

CENA 02. FAZENDA FAGUNDES LESSA. FRENTE. EXTERIOR. DIA.  

Abre no beijo de Inácio e Vitória. Tempo e Vitória empurra Inácio. 

Vitória — Não. 

Inácio — Desculpa. Foi no impulso. Desculpa. 

Os dois se olham. Instantes e Vitória entra correndo para a sala. 

Inácio sorri. Ao longe vemos Lurdinha observando a cena. 
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CENA 03. FAZENDA FAGUNDES LESSA. COZINHA. INTERIOR. 

DIA.  

Música: Aún – Kudai. 

Vitória entra e se encosta na parede. Sorri e passa a mão nos lábios. 

Maria Luísa entra e percebe o brilho no olhar de Vitória. 

Maria Luísa — E esse sorriso? 

Vitória — (Disfarça) Nada. (Tom) Como é que tu tá. 

Maria Luísa — Tava mal, mas agora to bem. 

Vitória — Que bom. E posso saber o que te fez ficar 

bem? 

Maria Luísa — Nada. Eu só decidi que não vou ter medo 

desse Dom Omar Fagundes Lessa. 

Vitória — Ah é? 

Maria Luísa — É! Meu pai não teve medo dele, eu também 

não vou ter! 

Vitória sorri e concorda. Música off. 

CENA 04. POUSADA. QUARTO DE HELENA. INTERIOR. DIA.  

Quarto típico de uma pousada de interior, com cama, uma mesa, sem 

luxo, mas bem aconchegante. 

Helena entra tira a mala que está sobre a cama e se deita. Em Helena 

pensativa. 

CENA 05. CASA MENNA ASSUMPÇÃO. SALA. INTERIOR. DIA.  

Ernesto por ali. Clô entra da rua. 

Ernesto — Como é que foi lá? 

Clô — Eu tive uma conversa sério com Dom Omar. 

Falei tudo que tinha pra falar, mas sei não... 
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Ernesto — Tu acha que ele pode tentar alguma coisa 

contra a Maria Luísa. 

Clô — Não sei, mas eu vou ficar de olho nele. Eu não 

vou deixar que ele maltrate ela. 

Em Clô decidida. 

CENA 06. FAZENDA FAGUNDES LESSA. SALA. INTERIOR. DIA.  

Dom Omar e Inácio. 

Inácio — Eu realmente não to acreditando que tu disse 

aquilo tudo pra Maria Luísa. 

Dom Omar — Não me vem com lição de moral. 

Inácio — Ela é tua neta! 

Dom Omar — Para de ficar repetindo essa ladainha. Já tá 

ficando chato. 

Inácio — O que tá ficando chato é essa tua atitude. 

Dom Omar — Eu realmente não to disposto a ficar 

discutindo contigo, Inácio. 

Inácio — Eu também não quero. Mas não fique 

pensando que eu vou deixar que tu continue 

fazendo isso. 

Dom Omar — Eu tenho os meus motivos. 

Inácio — Que pra mim não são fortes o suficiente. 

Dom Omar — Tu não tem que achar nada. 

Inácio faz menção de que vai falar algo. 

Inácio — Quer saber? Deixa quieto. Acho que a Clô, 

tudo mundo aqui já deu o recado. 

Inácio dá as costas para Omar e vai cruzando a sala em direção a 

cozinha. 
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Dom Omar — Tem gente muito pior por aí, se fazendo de 

santa. Eu pelo menos não finjo o que eu sinto. 

Inácio para. 

Dom Omar — Eu não sou esse monstro que vocês tão 

pintando. 

Inácio se vira e olha para Omar. 

Inácio — Será mesmo? Não é o que tá parecendo 

ultimamente. 

E Inácio vai para a cozinha. Em Omar com um semblante sério. 

CENA 07. EMPÓRIO. EXTERIOR. DIA.  

Thiago na frente do empório, com o celular no ouvido. 

Thiago — Porra! Porque tu não atende? 

Erodes — Talvez porque ela não queira falar contigo. 

Thiago olha para trás e vê Erodes. Thiago guarda o celular. 

Thiago — Tá acontecendo alguma coisa com a Vitória. 

Erodes — Tá acontecendo exatamente isso que eu te 

disse. (Tom) Cara, para de ficar rastejando atrás 

dela. Tenha o mínimo de amor próprio. 

Thiago — Eu não to me rastejando atrás de ninguém. 

Erodes — Então para de ligar pra ela e vem me ajudar a 

arrumar o estoque. 

Thiago — Já to indo. 

Erodes entra. Thiago pega o celular de novo. 

CENA 08. FAZENDA FAGUNDES LESSA. COZINHA. INTERIOR. 

DIA.  

Abre em Vitória olhando para o celular em cima da mesa, tocando. 

Vemos na tela que é Thiago. 
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Inácio — (Off) Não vai atender. 

Vitória se assusta e olha para Inácio na porta. 

Inácio — Desculpa eu não quis te assustar. 

Inácio vai entrando e olha para a tela do celular de Vitória. 

Inácio — E então? Não vai atender. 

Rapidamente Vitória pega o celular e desliga. 

Vitória — Não. Agora eu não posso. Depois eu ligo de 

volta. 

Vitória dá as costas para Inácio e finge fazer alguma coisa. 

Inácio — Vitória. 

Vitória — Agora eu não posso conversar. To ocupada. 

Inácio — Eu sei que tu não tá. 

Inácio coloca a mão no ombro de Vitória. Ela fica parada. 

Delicadamente ele a vira para si. 

Inácio — Sobre o que aconteceu agora pouco. 

Vitória sai da frente de Inácio e se afasta. 

Vitória — Eu não quero falar sobre isso. 

Inácio — (Vai atrás) Mas eu quero. (Tom) O que eu 

falei é verdade. Eu to gostando de ti. 

Vitória — A gente se conheceu a pouco tempo e/ 

Inácio — (Corta) E daí? Desde a primeira vez que eu te 

vi quando abri aquela porta, eu vi que tu era 

especial... (Se aproxima dela) Que era diferente. 

E Inácio beija Vitória. O celular de Vitória toca e ela se afasta um 

pouco de Inácio. Ela olha para a tela e vê Thiago chamando. Inácio 

também vê. Ela desliga o celular. 

Inácio — É por causa dele? 
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Vitória — Dele quem? 

Inácio — Desse Thiago. 

Vitória se afasta de Inácio e fica de costas pra ele. 

Vitória — Do que tu tá falando? 

Inácio — Tu tem algum rolo com ele? 

Vitória — E desde quando a minha vida te interessa? 

Inácio vira Vitória e a olha nos olhos. 

Inácio — Desde quando eu descobri que to apaixonado 

por ti. 

Vitória visivelmente balançada. 

Inácio — E então? Tem ou não tem? 

Vitória desvia o olhar para baixo. Tempo e se afasta de Inácio. 

Vitória — Não... Quer dizer... Nada sério... A gente só 

saiu algumas vezes. 

Inácio — E tu gosta dele? 

Vitória — Eu... Eu acho que eu tenho mais o que fazer. 

Licença. 

E Vitória vai para fora. Em Inácio. 

CENA 09. FAZENDA FAGUNDES LESSA. SALA. INTERIOR. DIA.  

Omar em um canto da sala. Inácio cruza a sala e passa reto pelo pai. 

Inácio vai para o corredor que dá nos quartos. Tempo e Samira entra 

da rua feito um furacão e vai até Omar. 

Samira — Tu sabia, né? 

Dom Omar — Sabia o que? 

Samira — Que a Helena tá na cidade! 

Reação surpresa de Omar. 
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Dom Omar —  Do que tu tá falando? 

Samira — Não se faz de louco nem de desentendido que 

eu sei muito bem que tu e ela quase se 

cruzaram no hospital. Que vocês só não se 

encontraram porque ela saiu antes. 

Dom Omar — Quem te contou isso? 

Samira — Não interessa. O que eu quero saber é até 

quando tu pretendia esconder que aquela lá tava 

de volta? 

Closes alternados. 

CENA 10. FAZENDA FAGUNDES LESSA. QUARTO DE INÁCIO. 

INTERIOR. DIA.  

Lurdinha abre uma gaveta e remexe nas roupas. Inácio entra. 

Inácio — O que tu tá mexendo nas minhas coisas? 

Lurdinha e Inácio se encaram. Tensão. 

CENA 12. FAZENDA FAGUNDES LESSA. SALA. INTERIOR. DIA.  

Omar e Samira. 

Dom Omar — Eu sabia que ela tava na cidade sim. 

Samira — E por que não me falou nada?! 

Dom Omar — E o que importa isso, Samira? A Helena é 

passado. Não faz a mínima diferença se ela tá 

aqui em Santo Anjo Missioneiro ou se tá lá na 

Rússia! 

Samira — Eu não quero fantasmas rondando a nossa 

vida, Omar! 

Dom Omar — E tu acha que eu quero? Eu quero a Helena 

longe das nossas vidas! 
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Samira — Não adianta querer ter ela longe da tua vida 

se tu não consegue ter ela longe dos teus 

pensamentos. 

Dom Omar — Para de besteira, Samira! 

Samira — Tu sabe que não é besteira! Por mais longe 

que ela esteja ela nunca saiu dos teus 

pensamentos! 

CENA 13. FAZENDA FAGUNDES LESSA. QUARTO DE INÁCIO. 

INTERIOR. DIA.  

Inácio e Lurdinha. 

Inácio — Anda! Fala! O que tu ta fazendo no meu 

quarto? 

Lurdinha — Nada. Só tava guardando umas roupas que a 

mãe pediu. 

Inácio — Tá guardado. Agora cai fora. 

Inácio pega Lurdinha pelo braço e a coloca pra fora do quarto. 

Dom Omar — (Off) Eu nem vou comentar esse absurdo que 

tu tá falando! 

Samira — (Off) Tu sabe muito bem que não é! 

Inácio  — Por que eles tão gritando agora? 

Inácio sai do quarto. 

CENA 14. FAZENDA FAGUNDES LESSA. SALA. INTERIOR. DIA.  

Omar e Samira. 

Dom Omar — Se eu não tivesse esquecido ela, por que eu 

teria me casado contigo? 

Samira — Pra tentar apagar a Helena da tua memória. 

Omar ri. 
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Dom Omar — Eu não sabia que a tua alto estima era tão 

baixa. 

Samira — Não me venha com piadinha agora, Omar. O 

assunto é muito sério. 

Dom Omar — Só se for pra ti. Porque pra mim isso não tem 

a mínima importância. 

Samira — Tu fala isso, mas é da boca pra fora. Porque 

eu duvido que se a Helena aparecesse aqui na 

tua frente tu não ia tremer nas bases, não ia 

ficar balançado. Confessa que ia. 

Dom Omar se afasta de Samira. 

Dom Omar — As vezes eu acho que tu gosta de me tirar do 

sério. 

Samira — Não, Omar. É que eu queria ter a certeza que 

tu sente pro mim a mesma coisa que tu sentiu 

por ela. 

Dom Omar — Como assim? 

Samira — Anos de casado e poucas foram as vezes que 

tu disse que me amava! 

Dom Omar — Ah pelamor, Samira! Desde quando tu foi 

desses romantismos? Isso não faz teu tipo! 

Samira — Eu não quero a Helena perto da gente! E no 

que depender de mim ela vai embora dessa 

cidade o mais rápido possível! Vai e não volta 

nunca mais! 

Inácio — Então a minha mãe tá na cidade? 

Samira e Omar olham para Inácio que está na porta do corredor. Ele 

vai cruzando a sala em direção aos dois. 

Inácio — Minha mãe tá por aqui e tu não ia me falar 

nada? 
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Closes alternados nos três. 

ABERTURA 

CENA 15. FAZENDA FAGUNDES LESSA. COZINHA. INTERIOR. 

DIA.  

Maria Luísa perto da porta, escutando a conversa na sala. Amália 

guardando algumas coisas. 

Maria Luísa — O que tá acontecendo lá na sala que tá todo 

mundo alterado? 

Amália — Nada de mais. De vez em quando o teto 

dessa casa desaba, mas entre mortos e feridos 

todos se salvam. 

 Em Maria Luísa. 

CENA 16. FAZENDA FAGUNDES LESSA. SALA. INTERIOR. DIA.  

Dom Omar, Samira e Inácio. 

Inácio — É isso mesmo? Minha mãe tá na cidade e tu 

não ia me falar nada. 

Dom Omar — Não falei porque isso não ia mudar nada as 

nossas vidas. 

Inácio — Não ia mudar a tua vida! A minha ia mudar 

muito! Tu não poderia tentar esconder essa 

informação de mim! 

Samira — Calma, Inácio. Teu pai descobriu a pouco 

sobre a volta da Helena. 

Inácio — Descobriu, mas ia ficar calado, não ia. 

Dom Omar — Eu não quero você perto daquela mulher! 

Inácio — Aquela mulher é a minha mãe! 
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Dom Omar — Uma qualquer que te abandonou pra fugir 

com o amante! É esse tipo de mãe que tu quer, 

Inácio?! 

Inácio — Eu já sou bem grandinho pra decidir quem 

deve fazer parte da minha vida ou não. Eu quero 

me encontrar com ela, saber os motivos dela ter 

feito o que fez... Conversar com ela... Eu não to 

dizendo que concordo com o que ela fez, mas 

também não posso julgar sem saber o que 

aconteceu realmente. 

Dom Omar — Aconteceu que ela não vale nada e eu te 

proíbo de se aproximar dela. 

Inácio — (Ri) Tu não pode me proibir de nada. 

Dom Omar — Ok. Tu quer conhecer a tua mãe. Mas me diz 

como tu vai reconhecer ela? Tu tinha o que? 

Cinco anos quando ela foi embora? Tu não 

lembra nem do rosto dela. 

Inácio — Eu procuro uma foto dela. Deve ter alguma 

escondida nessa casa. 

Dom Omar — Mandei queimar todas elas. Nenhuma 

imagem, nenhuma roupa, nenhum objeto dela 

ficou pra contar história. Virou tudo cinza 

Inácio — A cidade é pequena. Sempre vai ter alguém 

pra me ajudar. 

Inácio encara Omar mais uma vez e vai cruzando a sala em direção 

ao quarto. 

Dom Omar — Tu ainda vai quebrar a cara, Inácio. 

Inácio para e olha para o pai, de longe. 

Inácio — Quem vai quebrar a cara é tu, quando se 

livrar desse ódio que tá te cegando e perceber 

as burradas que tá fazendo. 
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E Inácio vai para o quarto. 

Dom Omar — (Para Samira) Viu o que tu fez?! 

Samira — Eu?! Ah pelamor, Omar! 

Dom Omar — Se não fosse tu a querer discutir comigo por 

causa da Helena, ele não teria descoberto. 

Samira — Ah! Até parece! Essa cidade é um ovo! Mais 

cedo ou mais tarde ele ia ficar sabendo! 

Dom Omar — Tu acha que a Helena vai querer se aproximar 

da gente? 

Samira — E tu tem alguma duvida? 

Dom Omar — Pois ela que tente... Eu recebo ela a bala! 

E Dom Omar vai para a biblioteca. Em Samira. 

CENA 17. CASA MENNA ASSUMPÇÃO. SALA. INTERIOR. DIA.  

Clô e Ernesto. Ela senta no sofá, exausta. 

Ernesto — Tá cansada, minha velha? 

Clô — Um pouco. O dia hoje foi muito agitado. 

Ernesto — Então vai descansar, vai. 

Clô — É isso mesmo que eu vou fazer. Meu corpo tá 

pedindo/ 

Clô levanta do sofá, mas tonteia e cai sentada novamente. 

Ernesto — Tá tudo bem? 

Clô — Sim. Foi só uma tontura passageira. 

Ernesto — Essas tuas tonturas, Clô... 

Clô — Não é nada... 

Ernesto — Não é nada, mas tu anda tendo elas seguido. 
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Clô — Foi por causa do dia agitado. Aquilo que 

aquele homem fez com a Maria Luísa me tirou 

do sério. (Estende a mão) Me ajuda aqui. 

Ernesto ajuda Clô a se levantar. 

Ernesto — Quer que eu te ajude a ir até o quarto? 

Clô — Não, obrigada. 

Ernesto dá um beijo em Clô. 

Ernesto — Qualquer coisa dá um grito. 

Clô — (Brinca) Não sei se meus pulmões ainda tem 

forças pra gritar. 

Ernesto sorri e Clô vai para o quarto. 

Ernesto — Essas indisposições da Clô não são normais. 

Em Ernesto preocupado. 

CENA 18. SANTO ANJO MISSIONEIRO. EXTERIOR. NOITE.  

Música: If You Ain’t Got Love – Dolly Parton. 

Takes da cidade ao anoitecer.  

CENA 19. FAZENDA FAGUNDES LESSA. BIBLIOTECA. INTERIOR. 

NOITE.  

Música vai parando.  

Dom Omar pensativo. Samira entra. 

Samira — Pensando na Helena? 

Dom Omar revira os olhos. 

Dom Omar — Não começa, Samira. 

Samira — Tudo bem. Eu não vim aqui pra brigar. Só vim 

te avisar que o jantar está servido. 

Samira vai sair. 
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Dom Omar — Samira. 

Samira — Que... 

Dom Omar — Pode ficar tranquila que eu não vou deixar a 

Helena atrapalhar a nossa vida. 

Samira dá um leve sorriso. 

Samira — Ah Omar! Tu não imagina o quanto eu queria 

ter essa certeza. 

E Samira sai. Em Dom Omar ainda pensativo. 

CENA 20. HOSPITAL. CORREDOR. INTERIOR. NOITE.  

Bethânia cruzando o corredor distraída, mexendo em alguns papeis. 

Ela esbarra em Ramires e deixa cair os papeis no chão. Bethânia se 

abaixa sem olhar para Ramires. 

Bethânia — Desculpa, eu tava distraída e/ 

Bethânia olha para frente e vê Ramires. 

Bethânia — (Surpresa) Ramires... 

Ramires — Bethânia... 

Os dois se levantam. Ele entrega os papeis para ela. 

Bethânia — Muito obrigada. 

Os dois ficam num silêncio um pouco constrangedor. 

Bethânia — O que tu tá fazendo aqui? 

Ramires — Tenho uma consulta marcada. Consegui agora 

no último horário. 

Bethânia — Consulta, claro. Aqui é um hospital. (Pausa) 

Espero que não seja nada grave. 

Ramires — Exames de rotina. Eu tenho uma saúde de 

ferro. 

Bethânia — Que ótimo... É... Eu preciso ir... Bom te ver. 
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Ramires — Digo o mesmo. 

Os dois se olham por alguns instantes e Bethânia segue seu caminho. 

Em Ramires seguindo-a com os olhos. 

CENA 21. HOSPITAL. SALA DE BETHÂNIA. INTERIOR. NOITE.  

Bethânia entra, fecha porta e senta em sua cadeira. Pensamento 

longe. Batidas na porta. Bethânia continua distraída. Maiara entra. 

Maiara — Licença... Bethânia? 

Bethânia — Maiara... Nem vi tu entrar. 

Maiara — Eu bati e tu não repondeu. Tá tudo bem 

contigo? 

Bethânia — Sim. Só tava com o pensamento longe. 

Maiara — Pensando em que, posso saber? 

Bethânia — No passado. 

Maiara senta diante de Bethânia. 

Maiara — (Curiosa) Como assim no passado? 

Bethânia — Nada... Bobagem. 

Maiara — Que bobagem, Bethânia. Se fosse bobagem tu 

não estaria com essa cara avoada. Conta aí. 

Bethânia — (Suspira) Um amor de juventude que eu 

cruzei no corredor. 

Maiara — Ah não acredito que tu tinha um amor de 

juventude! 

Bethânia — Claro que tive, né Maiara! (Tom) Eu conheci 

ele na época de escola. A gente namorou por 

anos, mas não deu certo. 

Maiara — E quem é? 

Bethânia — Ramires. 
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Maiara — O delegado? 

Bethânia — Ele mesmo. 

Maiara — Tu e o delegado... Nunca pensei. 

Bethânia — Na época ele não era delegado. Ele não era 

nada. 

Maiara — E por que vocês terminaram? 

Bethânia — Ele me pediu em casamento... 

Bethânia se levanta e vai para outro canto da sala. Maiara a 

acompanha com a cabeça. 

Bethânia — E eu disse não. 

Maiara — To começando a entender. 

Bethânia — Ele ficou tão magoado que/ 

Maiara — (Por cima) Que nunca mais quis falar contigo. 

Bethânia senta na sua cadeira novamente. 

Bethânia — Não. Na verdade ele ficou magoado só nos 

primeiros dias, mas depois a gente conversou e 

ficou tudo bem. Mas a gente nunca mais 

conseguiu a mesma relação que a gente tinha 

antes. Eu casei, fiquei viúva. Ele casou, saiu da 

cidade, se divorciou e anos mais tarde voltou 

como delegado. 

Maiara — E nessa cidade desse tamanho vocês nunca se 

cruzaram. 

Bethânia — Claro que sim, mas eu fazia questão de não 

chegar muito perto. Achava que ia ser meio 

constrangedor... E hoje a gente se esbarrou... 

Maiara — Aí tu balançou quando ficou cara a cara com o 

teu amor de juventude. 

Bethânia — Mais ou menos isso. 
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Maiara — Eu acho que tu ainda sente alguma coisa por 

ele. 

Bethânia — Eu acho que tá tarde demais pra ficar falando 

de assuntos do coração. 

Bethânia levanta e pega a sua bolsa. 

Bethânia — Já tá indo também? 

Maiara — Não. Hoje eu tenho plantão. 

Bethânia — Então vamos que eu preciso fechar a porta da 

sala. 

Maiara sai. Bethânia a apaga a luz da sala e também sai. 

CENA 22. CASA DE THIAGO. SALA. INTERIOR. NOITE.  

Thiago ao celular. 

Thiago — (Cel) Vitória. Finalmente tu atendeu. Até 

parece que tu tá fugindo de mim. 

CENA 23. CASA DE MAIARA. SALA. INTERIOR. NOITE.  

Vitória ao celular. 

Vitória — (Cel) Fugindo... Ó as idéias... Eu tava 

ocupada, por isso eu não falei contigo. 

Thiago — (Off/Cel) Então vamos nos encontrar. 

CENA 24. CASA DE THIAGO. SALA. INTERIOR. NOITE.  

Thiago ao celular. 

Vitória — (Off/Cel) Hoje não. Eu to muito cansada. 

Thiago — (Cel) Mas, Vitória. 

Vitória — (Off/Cel) Hoje não. 

E Vitória desligou do outro lado.  

Música:  Estranha Loucura – Alcione. 
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Thiago guarda o celular, chateado. 

CENA 25. SANTO ANJO MISSIONEIRO. EXTERIOR. DIA.  

Música continua. 

Takes da cidade ao amanhecer. 

CENA 26. HOSPITAL. SALA DE BETHÂNIA. INTERIOR. DIA.  

Música vai parando. 

Bethânia assinando uns documentos. Maiara entra. 

Maiara — Mandou me chamar. 

Bethânia — Sim. Senta aí. 

Maiara senta e espera Bethânia terminar de assinar os documentos. 

Bethânia termina e coloca os papeis de lado. 

Bethânia — Então, Maiara. Eu tava pensando aqui e eu 

quero te ajudar. 

Maiara — Me ajudar? Como assim? Vai me dar um 

aumento? 

Bethânia — Melhor que isso. Eu vou ajudar a tu terminar 

a tua faculdade de fisioterapia. Tu conclui o teu 

curso e me paga quando puder. 

Na surpresa de Maiara. 

CENA 27. CASA DE THIAGO. COZINHA. INTERIOR. DIA.  

Thiago tomando café da manhã, tranquilo. Erodes entra afobado. 

Erodes — Mano do céu! Tu nem imagina a notícia que tá 

correndo pela cidade! 

Thiago — (Curioso) Pela tua cara é coisa cabeluda. 

Erodes — Coisa sinistra. 

Thiago — (Preocupado) Diz aí. 
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Closes alternados. 

CENA 28. FAZENDA FAGUNDES LESSA. COZINHA. INTERIOR. 

DIA.  

Lurdinha por ali. Jonas entra dos fundos. 

Jonas — Lurdinha, cadê a tua mãe? 

Lurdinha — Saiu cedo e não disse pra onde ia. 

Jonas — Ela sabe que eu não gosto quando ela faz 

isso. 

CENA 29. CAFETERIA. INTERIOR. DIA.  

Helena sentada à mesa esperando alguém. Tempo e alguém senta 

diante dela. 

Helena — (Aliviada) Que bom que tu chegou. 

E então revelamos Amália, sentada diante de Helena. 

Amália — (Nervosa) Dona Helena, pelo amor de Deus! 

Eu to colocando o meu emprego em risco vindo 

aqui falar com a senhora. 

Helena — Eu sei Amália! E tu não sabe o quanto eu sou 

grata por tu ter atendido o meu chamado. 

Amália — A senhora disse que queria falar comigo? 

Helena — Sim. Na verdade eu preciso da tua ajuda. 

Amália — Pra que exatamente? 

Helena — Pra me aproximar do Omar e do Inácio. 

Na surpresa de Amália. 

CENA 30. CASA DE MAIARA. SALA. INTERIOR. DIA.  

Batidas fortes e frenéticas na porta. Vitória cruza a sala gritando. 

Vitória — Já vai!!! 
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Vitória abre a porta e Thiago entra feito um raio. 

Thiago — (Nervoso) Fecha a porta. 

Vitória — Thiago, agora não dá. Eu to saindo pro 

trabalho e/ 

Thiago — (Corta/Rude) Eu mandei fechar a porra da 

porta! 

E Thiago fecha a porta com violência. Vitória surpresa. 

Vitória — Olha aqui... Eu não sei o que tá acontecendo, 

mas/ 

Thiago — (Corta) Tá acontecendo que a polícia 

encontrou o corpo do Tarcísiomeira. 

Música: Instrumental de tensão. 

Vitória muito surpresa, quase sem chão. 

Vitória — Que?! 

Thiago — Encontraram um corpo num poço na estrada. 

Eles ainda não sabem de quem é... Mas a gente 

sabe. 

Vitória — (Muito nervosa) Não pode ser... E agora? 

Thiago se aproxima de Vitória. Seu rosto quase colado no dela. 

Thiago — E agora que a polícia vai começar a investigar 

e pode ser que eles cheguem até um de nós. 

(Longa pausa) Independente do que acontecer, 

tu tem que me jurar que vai negar até a morte o 

nosso envolvimento nesse assassinato. 

Closes alterados. Thiago tenso e em Vitória com muito medo. 

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

branco e finaliza em fade out. 
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