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CENA 01/ESTÚDIO/RUA/EXT/TARDE 

Continuação imediata da última cena do capítulo anterior. Yuri foge 

em alta velocidade. Sabrina corre, desesperada, em direção a Petrônio, que 

está desacordado, com ferimentos na cabeça, nos braços. Curiosos 

aparecem.  

SABRINA — (desesperada) Petrônio... Petrônio... (olha pras 

pessoas) Alguém chama ambulância... 

Um homem pega o celular e faz uma ligação. Sabrina fica ali, ao lado de 

Petrônio, agoniada, com o coração na mão.  

SABRINA — (abalada) Não morre, Petrônio! Não morre!   

CENA 02/MANSÃO BÓRIS/SALA/INT/TARDE 

Continuação da cena 34. Isis e Diana.  

ISIS — Você não pode fazer isso, Diana. Você não tem esse 

direito.  

DIANA — Eu realmente não queria ter que fazer isso, Isis. Mas 

como eu disse, não posso ver meu filho sofrendo sem 

fazer nada, quando eu posso fazer alguma coisa. Se 

coloque no meu lugar... 

ISIS — Imagina como isso vai causar sofrimento pra Sabrina, 

pro Thiago... 

DIANA — (em cima) Você não está sendo justa com a Sabrina 

lhe escondendo essa verdade, Isis! Coloca a mão na 

consciência.  

Isis fica mexida, confusa.  

ISIS — (pra baixo) Eu só queria esquecer o Cazé pra sempre, 

de uma vez por todas. 

DIANA — A quem você está querendo enganar, Isis? Você e o 

Cazé se amam! Você está ferida, magoada com essa 

traição. Eu te entendo, passei por essa situação. Mas 

levar essa mentira a diante não vai conseguir fazer você 

esquecer o Cazé. Amor de verdade não se apaga assim. 

ISIS — A Sabrina não vai me perdoar! 
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DIANA — É claro que vai! É só você sentar e conversar com 

ela, explicando os motivos que te levou a esconder essa 

verdade. (pega na mão de Isis) Não fique com raiva de 

mim. Entenda meus motivos.  

ISIS — É claro que te entendo, Diana. Você é mãe e quer 

proteger seu filho.  

DIANA — Eu poderia muito bem chegar e contar tudo pra 

Sabrina. Mas estaria quebrando a nossa amizade, a nossa 

cumplicidade.  

ISIS — Vou contar tudo pra Sabrina! Ela vai saber da 

verdade.  

DIANA — Uma verdade que vai mexer com a vida de muitas 

pessoas!  

ISIS — Só me da alguns dias, pra que eu possa me preparar. 

Encontrar as melhores palavras.  

DIANA — É claro, Isis! Mas é só você deixar sue coração falar.  

Diana e Isis se abraçam.  

CENA 03/HOSPITAL/FRENTE/EXT/TARDE 

Ambulância chega e para. Tiram Petrônio numa maca, desacordado. 

Enfermeiros correm. Sabrina, chorando, desce. Tudo muito rápido!  

CENA 04/HOSPITAL/CORREDOR/INT/TARDE 

Petrônio levado na maca por médico, enfermeiros. Sabrina atrás. 

Enfermeiros levam Petrônio pra dentro de uma sala. O médico para 

Sabrina.  

 MÉDICO — Aqui você não pode entrar.  

 SABRINA — Ele vai sobreviver não vai, doutor?  

MÉDICO — Ainda é muito cedo pra falar. Mas promete que 

faremos de tudo pra salvar a vida do seu namorado.  

SABRINA — Ele não é.../(se corta) Salve a vida dele, doutor!  

 MÉDICO — Volto com notícias!  
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O médico entra. Sabrina fica ali, apreensiva.  

CENA 05/HOSPITAL/SALA DE CIRURGIA/INT/TARDE 

Petrônio está na mesa de cirurgia, sendo operado. Uma operação na coluna. 

Tensão. Instantes.  

CENA 06/PEDREIRA ABANDONADA/EXT/TARDE 

Yuri joga gasolina no carro, enquanto fala:  

YURI — Espero que você tenha morrido, Petrônio. Você e o 

que descobriu de mim!   

Yuri fica ali, enigmático. Corta para Yuri afastando-se do carro, jogando 

gasolina pelo caminho. Joga o galão fora. Pega um fósforo e risca na 

gasolina que deixou no caminho e vai embora. Corta para Yuri no celular: 

YURI — (cel.) Preciso de dinheiro... Vou me mandar do Rio!  

CENA 07/CEMITÉRIO/EXT/TARDE 

Felipe está diante do túmulo de Gregório. Detalhar ele guardando o celular 

no bolso. Felipe passa a mão na lápide.   

FELIPE — Logo estaremos juntos, pai. Não sei se existe céu, 

inferno, mas o que eu quero é ficar livre de toda dor e 

sofrimento que venho passando... 

Jasmim aparece. Eles se olham. Instantes. 

 FELIPE — (seco) O que você está fazendo aqui? 

JASMIM — Sua mãe me disse que você estaria aqui.  

Felipe olha pro túmulo.  

FELIPE — Sinto tanta a falta do meu pai. Ele nunca me cobrava 

ser um grande atleta, competidor como minha mãe. Ele 

só queria que eu fizesse o que eu gostava. Minha mãe 

que meteu na cabeça que queria que eu fosse um 

nadador campeão olímpico.  

JASMIM — Mas sempre achei que você gostava de nadar, de 

competir...  
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FELIPE — Gosto sim. Me sinto muito bem na piscina. Mas 

nunca gostei da pressão que minha mãe fez. Mas deixa 

isso pra lá... (T) Veio atrás de mim por algum motivo?  

 JASMIM — Podemos ir pra outro lugar? Conversar?  

FELIPE — Não vai vir de novo com aquele papo de querer me 

convencer a não cometer suicídio assistido não, né?  

JASMIM — Não. Quero te falar sobre outra coisa... 

CENA 08/CAFÉ/INT/TARDE 

Felipe e Jasmim.  

 FELIPE — Que coisa é essa que você quer falar?  

 JASMIM — Eu vim te pedir um filho, Felipe! 

Felipe reage, surpreso.  

 FELIPE — (sem entender) Como é? 

JASMIM — Eu quero um filho seu. Quero ter uma parte de você 

comigo. Do homem que eu amei e que sempre vou 

amar.  

Felipe fica perdido, sem saber o que falar. 

FELIPE — Não quero um filho que venha com um tumor na 

cabeça ou até em outra parte do corpo não, Jasmim. Não 

quero arriscar ter um filho que tenha a vida condenado 

como a minha. Eu não quero isso! 

Felipe percebe que falou mais alto. As pessoas olham.  

JASMIM — Tumor não é uma doença contagiosa não, Felipe. 

Qualquer um está sujeito a isso.  

FELIPE — Existe uma probabilidade genética muito grande que 

eu passe isso pros meus filhos.  

JASMIM — Se você morrer, Felipe, acho que eu morro junto. 

Minha vida sem você já não vai fazer mais sentido. Eu 

te amo!  
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FELIPE — Eu tinha muitos planos pra minha vida, planos ao seu 

lado, Jasmim. Mas tudo ruiu como um castelo de areia 

quando a onda bate. Minha vida virou uma contagem 

regressiva.  

JASMIM — Mas é você quem está desistindo de tudo. Desistindo 

de lutar.  

FELIPE — Pode me chamar de fraco, de covarde, mas só eu sei 

o que estou passando. E vamos já cortando esse papo...  

JASMIM — (em cima) Enquanto não chega o dia de você fazer 

aquilo, deixa eu te fazer aproveitar o dia, Felipe. 

FELIPE — Aproveitar o dia? 

JASMIM — Nunca ouviu falar da filosofia carpe diem? De 

aproveitar o dia? É isso que quero fazer com você. Que 

você aproveite cada dia como se fosse o último. Você 

deixa?  

FELIPE — Você quer mesmo fazer isso? 

JASMIM — Quero guardar cada momento ao seu lado em um 

lugar bem especial no meu coração, Felipe.  

FELIPE — (mexido, sorri) Você é incrível, Jasmim! 

JASMIM — Nossa, finalmente um sorriso. Até achei que você 

tinha esquecido de como é sorrir...  

Os dois riem.  

FELIPE — Só não quero que você perca seu tempo comigo. Não 

deixe de fazer suas coisas.  

JASMIM — Vou te fazer valorizar a vida, Felipe. Vou te fazer ver 

como a vida é bonita e como ela vale a pena ser vivida.  

FELIPE — Eu só te adianto que nada do que você fizer, falar, 

não vai me fazer mudar de idéia. Eu estou decidido.../ 

Felipe sente uma forte dor na cabeça e desmaia. Jasmim se desespera e vai 

lhe amparar.  

 JASMIM — Felipe... Felipe!  
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CENA 09/QUARTO GUTO/INT/TARDE 

Guto deitado na cama. Marisa entra, trazendo uma xícara com chá.  

 MARISA — (entregando) Toma.  

 GUTO — O que é isso? 

 MARISA — Chá de boldo.  

Guto pega a xícara e dá uma bicada no chá.  

 GUTO — Credo! Isso é muito ruim. 

MARISA — Ruim, mas vai te deixar novo. Curar essa sua ressaca.  

 GUTO — Nunca mais coloco álcool na boca.  

MARISA — Deve ter sido boa essa noitada. Chegou hoje de 

manhã. Conheceu alguma gatinha?  

GUTO — (incomodado) Não quero falar sobre isso, mãe! 

MARISA — Não precisa ter vergonha da sua mãe, Eu acho que 

você fez muito bem ter terminado com a Violante. 

Vocês nunca dariam certo. Olha a idade dela pra sua? É 

uma mulher mais velha, vivida.../ 

GUTO — (corta, sem paciência) Para mãe! Dá um tempo.   

MARISA — Ela já está com outro, sabia? Conheci hoje cedo na 

padaria. Um homem belíssimo, charmoso, educado, 

muito diferente dos homens que vê hoje em dia... 

 GUTO — Um alienígena!  

MARISA — (achando graça) Não precisa chama o homem disso 

só porque você está com ciúmes, Guto. 

GUTO — Ele é realmente um alienígena, mãe! É o Dominatrix. 

O alienígena que abduziu a Violante. O pai do Petrônio.  

MARISA — (confusa) Alienígena?! Aquele pedaço de mal 

caminho?  

GUTO — Se é pedaço de mal caminho eu não sei. Mas ele é um 

alienígena. Ele me mostrou a barriga dele. Não tem 
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umbigo. Não nasceu como nos, humanos. Falou da sua 

nave espacial também.   

MARISA — (sem acreditar, achando graça) Aí, meu filho. Isso 

tudo é besteira que a Violante inventou pra justiçar não 

saber quem é o verdadeiro pai do filho dela. 

GUTO — (firme) Ele é um alienígena, mãe! Eu tenho certeza!  

MARISA — Alienígena ou não, o que importa é que você está 

livre daquele doida! Bebe o chá todo.  

Marisa dá um beijo em Guto e saí.  

 GUTO — Trocado por um alienígena...  

Guto fica ali pensativo. Instantes.  

GUTO — Assim como minha mãe ninguém vai acreditar em 

mim. Se eu conseguisse filmar a nave espacial dele... 

(determinado) Eu preciso descobrir onde está essa nave 

e gravar esse vídeo!    

Música: “Tema de abertura Arquivo X”.  

GUTO — (firme) A verdade precisa ser exposta... Todos 

precisam saber que tem um alienígena entre nós. Que 

realmente não estamos sozinhos no universo! É minha 

obrigação divulgar isso. 

CENA 10/LOJA VIOLANTE/INT/TARDE 

Violante está arrumando algumas coisas na loja. Dominatrix ajuda.  

DOMINATRIX — A noite eu vou na minha nave, verificar se está 

tudo certo pra nossa partida.  

VIOLANTE  — Não deixe ninguém te ver. Imagina a confusão que 

vai ser.  

DOMINATRIX — Você mesmo disse que as pessoas não acreditam 

em seres de outro planeta.  

VIOLANTE  — Nem todos, Dominatrix. Eu mesmo sou um exemplo 

de quem acredita. Tanto acreditei que nos encontramos.  

 DOMINATRIX — Uma pena que nosso filho não vai. 
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VIOLANTE — Petrônio, assim como todos, nunca acreditou na 

minha abdução. Que ele é filho de um ser de outro 

planeta. E nos afastamos por causa disso.  

DOMINATRIX — Se eu tentar falar com ele de novo? 

VIOLANTE — Não adianta. Petrônio sente uma revolta enorme de 

mim. Mas mesmo ele já tendo me falado cada coisa que 

nenhuma mãe merecia ter ouvido, eu o perdôo e o amo 

de qualquer forma. Só espero que um dia possamos ter 

uma relação boa, como mãe e filho tem que ter.  

O celular de Violante toca. Ela olha quem é.  

 VIOLANTE — (estranha) É do Petrônio (atende). 

 VIOLANTE — (cel.) Oi, Petrônio...  

CENA 11/HOSPITAL/SALA ESPERA/INT/TARDE 

Sabrina no celular. Intercalar com cena anterior.  

 SABRINA — (cel.) Oi, Violante... É a Sabrina.  

 VIOLANTE — (cel.) Oi, Sabrina. (preocupada) Aconteceu alguma 

coisa? 

 SABRINA — (cel.) Aconteceu sim. O Petrônio foi atropelado! 

CENA 12/LOJA VIOLANTE/INT/TARDE 

Violante em choque diante da notícia.  

 VIOLANTE — (cel.) Atropelado?...Tudo bem. Estou indo praí 

(desliga). 

 DOMINATRIX — O Petrônio foi atropelado? 

 VIOLANTE — (desesperada) Foi. E está agora na mesa de cirurgia. 

Eu vou pra lá.  

 DOMINATRIX — Eu vou com você!  

 VIOLANTE— É melhor você ficar, Dominatrix. 

 DOMINATRIX — Ele também é meu filho, Violante.  
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 VIOLANTE— Por favor, faz o que estou pedindo. Fica aqui 

tomando conta da loja pra mim.  

 DOMINATRIX — Tudo bem.  

Violante dá um beijo em Dominatrix e saí apressada.  

CENA 13/QUIOSQUE/EXT/TARDE 

Diana e Marcondes estão sentados em uma mesa, conversando.  

DIANA — É minha mãe, mas eu quero justiça, Marcondes. O 

que ela fez foi um crime. E ela tem que pagar por isso.  

 MARCONDES — Você desconfia quem possa ser esse cúmplice? 

 DIANA — Não sei. Mas pode ser a Morgana.  

MARCONDES — Aquela que estava no quarto do hotel com sua 

mãe, não era? 

DIANA — Ela mesma. A que ajudou minha mãe a tirar o 

Francisco de mim. As duas devem achar que ficando 

livre do Alberto, estão livres da cadeia.  

MARCONDES — Queima de arquivo! Mas vamos dar o bote. 

Prender em flagrante.  

Théo aparece. Ele estranha ver Diana com Marcondes e não gosta nada.  

 DIANA — Théo! Que bom que você chegou.   

THÉO — (incomodado) Você não me disse que ele estaria aqui 

também.  

 MARCONDES — Eu sou o delegado, se você esqueceu.  

DIANA — O Marcondes vai dar o flagrante na minha mãe e 

nesse tal cúmplice dela. Cúmplice esse que acho que é a 

Morgana.  

THÉO — Faz sentido. Se foi ela quem ficou responsável por 

dar o sumiço no nosso filho, ela também tem interesse 

na morte do doutor.  

 MARCONDES — E você sabe onde ela está morando, Théo? 
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THÉO — Não sei. Depois que ela saiu fugida lá de casa, não 

tive mais notícia.  

O telefone de Théo toca.  

THÉO — (cel.) Oi, doutor... (feliz) O Francisco vai ser solto?... 

Tá bom. Nos encontramos lá(desliga). 

DIANA — (sem acreditar) O Francisco vai ser solto, Théo? É 

isso mesmo?  

THÉO — Vai sim. O advogado acabou de conseguir o habes 

corpus.  

DIANA — (explode felicidade) Graças a Deus!  

Diana explode de felicidade e abraça Théo. Agora é Marcondes quem fica 

incomodado e sem graça.  

CENA 14/LUXOR/SITIO ARQUEOLÓGICO/EXT/TARDE 

Carolina está agachada, limpando um artefato histórico, quando sente uma 

tonteira, vertigem. Levanta, bebe um pouco de água, mas acaba 

desmaiando. É amparada pelos trabalhadores que estão ali. Instantes.  

CENA 15/LUXOR/CONSULTÓRIO MÉDICO/INT/TARDE 

Carolina está sentada de frente pro médico.  

 CAROLINA — (sem acreditar) Grávida? Eu estou grávida, doutor?  

 MÉDICO — (em inglês) Está sim! Meus parabéns!  

Carolina fica perplexa, surpresa.  

 CAROLINA — (feliz) Eu estou grávida do Cazé!  

CENA 16/HOSPITAL/SALA ESPERA/INT/TARDE 

Sabrina está mexendo no seu celular, quando Violante chega. Elas se 

abraçam.  

 VIOLANTE — Tem alguma notícia?  

SABRINA — Não. O médico disse que viria dar notícias assim que 

a cirurgia acabasse.  

Nesse momento o médico que fez a cirurgia de Petrônio volta.  
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 SABRINA — Doutor, essa é a mãe do Petrônio.  

VIOLANTE — (ansiosa) Como está meu filho? Não me esconda 

nada, doutor.   

MÉDICO — A cirurgia foi mais complicada do que nos 

imaginávamos.../ 

VIOLANTE — (se corta) Meu filho está bem, não está, doutor? 

MÉDICO — Sim. Está bem sim. Só que.../ 

VIOLANTE — (corta, ansiosa) Só que o que, doutor? 

SABRINA — Deixa o médico falar.  

VIOLANTE — Desculpe, doutor. Mas meu coração parece que vai 

sair pela boca.  

MÉDICO — A lesão que o Petrônio sofreu acabou pressionando a 

coluna vertebral...(se corta) Resumindo. Eu sinto muito 

falar, mas o Petrônio ficou paraplégico!  

Sabrina e Violante em choque. 

 VIOLANTE — (abalada, sem acreditar) Paraplégico? 

MÉDICO — Sim. Foi uma lesão muito forte. Eu sinto muito. 

Amanhã de manhã ele está no quarto. Com licença.  

Médico vai embora. Sabrina abraça Violante.   

 SABRINA — Eu sinto muito.  

 VIOLANTE — Meu filho não merecia passar por isso.  

CENA 17/CTI/INT/TARDE 

Petrônio ligado aos aparelhos, apagado.  

 VIOLANTE — (continua) Ele não vai se conformar. Não vai!   

CENA 18/DELEGACIA/CELA/INT/TARDE 

Abrimos em Francisco terminando de tocar seu violino. A mesma música 

que Francisco tocou quando Sabrina saiu do hospital. Cazé lhe aplaude. 

CAZÉ — Como você toca bem, Francisco! Parabéns! 
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 FRANCISCO — Obrigado! Aprendi sozinho.  

 CAZÉ  — (surpresa) É mesmo? Isso chama-se dom, talento.  

FRANCISCO — Meu grande sonho é tocar em uma orquestra 

sinfônica. 

CAZÉ — Acredita no seu sonho. Não desista dele. Eu mesmo 

já tive momentos de desacreditar nos meus sonhos. Mas 

não desisti e aos trancos estou conseguindo realizar 

todos.  

FRANCISCO — Do jeito que estou numa maré de azar... Mas você 

tem razão, tenho que acreditar nos meus sonhos!  

CAZÉ — É isso mesmo. Quero estar lá quando esse dia chegar 

e te aplaudir.  

Francisco fica melancólico.  

FRANCISCO — Toda vez que toco essa música em lembro da 

garota que eu amo.  

 CAZÉ — Qual é o nome dela? 

 FRANCISCO — Sabrina.  

CAZÉ — (surpreso) Sabrina? O mesmo nome da minha filha. 

Da filha que eu tenho, mas que ela não sabe que eu sou 

o pai dela.  

 FRANCISCO — Ela não sabe que você é o pai dela? 

 CAZÉ — Não.  

FRANCISCO — Por quê? Você não quis contar pra ela? Eu sempre 

quis conhecer meus pais, saber quem eles eram. Pedi 

Deus, desde pequeno pra que esse meu sonho se 

realizasse. E finalmente eu consegui descobrir.  

Finalmente eu conheci meus pais. 

CAZÉ — Posso imaginar sua felicidade, Francisco. Eu fiquei 

no paraíso quando descobri que tinha uma filha. Mas ao 

mesmo tempo triste por saber que ela não tinha idéia de 

que era minha filha.  

FRANCISCO — Conta pra ela então.  
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CAZÉ — Minha vida depois que eu sair da cadeia vai entrar 

nos eixos. Vou resolver tudo o que deixei em aberto 

quando fui preso.  

Policial aparece e enquanto fala abre a cela.  

 POLICIAL — Vem comigo, Francisco.  

 FRANCISCO — Pra onde? 

 POLICIAL — Você está livre!  

Francisco olha pra Cazé, sem acreditar. Eles se abraçam.  

 CAZÉ — Boa sorte! 

 FRANCISCO — Obrigado, Cazé. Torço pra que você saia logo.  

Francisco, todo animado, pega seu violino e saí da cela, acompanhamos o 

policial.  

 CAZÉ — Que garoto bacana e especial esse Francisco.  

CENA 19/DELEGACIA/SALA MARCONDES/INT/TARDE 

Francisco entra e corre pra abraçar Diana e Théo. Marcondes e o advogado 

ali.  

 FRANCISCO — Como é bom abraçar vocês, meus pais!  

 DIANA — Agora está tudo bem, meu filho! 

 THÉO — Precisamos comemorar sua liberdade, Francisco.  

 FRANCISCO — Estou a fim de comer hambúrguer. 

CENA 20/SHOPPING/PRAÇA ALIMENTAÇÃO/INT/TARDE 

Francisco devora um hambúrguer. Théo e Diana sentados do seu lado.  

FRANCISCO — Depois de um susto desses, valorizo ainda mais 

cada momento da vida.  

DIANA — Isso mesmo, meu filho. Passamos sim por situações 

complicadas, mas estamos juntos, unidos e agora. E 

assim ficaremos pra sempre, como tinha que ter sido 

desde o inicio.  
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Diana termina de falar olhando pra Théo.  

THÉO — Nada mais vai nos separar agora! (T) O que acham 

de fazermos uma viagem em família?   

 FRANCISCO — Eu topo, pai.  

 DIANA — Eu também. Vamos depois escolher o destino.  

THÉO — O Rico e o Klaus também vão adorar. Aqueles dois 

adoram um passeio.  

FRANCISCO — Pra tudo ficar perfeito só gostaria que eu e a 

Sabrina não fossemos primos.  

Théo e Diana se olham.  

FRANCISCO — Mas já estou me conformando com isso. De ver a 

Sabrina como minha prima e não mais como minha 

namorada.  

DIANA — Calma, meu filho. Não fica desse jeito. A vida é 

cheia de surpresas, reviravoltas. O que tem que ser, será! 

Diana dá faz um carinho e da um beijo no rosto de Francisco.  

FRANCISCO — Não vejo a hora de ver meu avô. Estou morrendo 

de saudades daquele velho.  

CENA 21/EMPRESA DE ÔNIBUS/ESCRITÓRIO/INT/TARDE 

Heleno assina os documentos de sua demissão. A mulher do RH está 

sentada na sua frente. Heleno lhe entrega os documentos assinados.  

MULHER — Tudo certo, seu Heleno. O dinheiro já está na conta 

do senhor.  

 HELENO — Vou sair com uma mãe na frente e outra atrás, não é? 

MULHER — O senhor está sendo mandado embora por justa 

causa. Vai receber seu salário, suas férias proporcionais, 

inclusive as vencidas.  

HELENO — (pra baixo) Tudo bem. Eu fiz por merecer isso. Meu 

vício me fez perder tudo o que eu tinha direito depois de 

tantos anos trabalhados nessa empresa.  
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 MULHER — Eu sinto muito.  

Heleno levanta e saí, abalado.  

CENA 22/ANTIQUÁRIO/INT/TARDE 

Serafim e Francisco estão abraçados. Diana e Théo ali.  

 SERAFIM — Rezei tanto pra esse pesadelo acabar, meu neto.  

FRANCISCO — Acabou, pai. O verdadeiro culpado se entregou. 

 SERAFIM — Foi aquele moleque do Petrônio, não foi? 

THÉO — Foi um amigo dele. Uma história muito estranha 

alias.  

 DIANA — O que importa é que Francisco foi inocentado.  

FRANCISCO — Tinha um cara bem bacana lá na sela que também 

disse que foi vitima de uma injustiça. Foi acusado de um 

crime que não tinha feito. E o engraçado é que a filha 

dele também se chamava Sabrina.  

SERAFIM — Tem muita injustiça nesse mundo. O jornal não cansa 

de noticiar pessoas que são presas injustamente.  

 THÉO — Uma triste realidade! 

FRANCISCO — Vou tomar um banho. Tirar essa inhaca de cadeia.  

Francisco vai pro quarto.  

SERAFIM — Como é bom ver que os pais do Francisco estão 

juntos, felizes.  

 THÉO — A Diana é a mulher da minha vida!  

SERAFIM — Eu sempre soube que você não amava a Morgana, 

Théo. Inclusive ela mesma!   

DIANA — Tenho muito que agradecer o senhor, seu Serafim. 

Você criou meu filho tão bem. Fez dele uma pessoa 

cheia de valores, principios, que mesmo diante das 

dificuldades não esmorece.  
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SERAFIM — O Francisco não é meu neto de sangue, mas eu tenho 

um carinho tão grande por ele, que é como se ele 

realmente fosse meu neto.  

 THÉO — Um neto do coração, seu Serafim!  

SERAFIM — Sinto agora que posso morrer em paz, sabendo que 

um dos sonhos do Francisco se realizou. Agora que se 

eu ver o segundo dele se realizando minha missão estará 

cumprida.  

 DIANA — Outro sonho do Francisco? E qual seria? 

 SERAFIM — Ele sonha tocar numa orquestra sinfônica.  

DIANA — Eu vou realizar o sonho do Francisco. Vamos tocar 

juntos. Mãe e filho! 

 THÉO — Vai ser emocionante esse momento!  

CENA 23/HOSPITAL/CORREDOR/INT/TARDE 

Sabrina está encostada na parede, perto da capela, mexendo no celular, 

vendo stories do whatsapp. Ela vê a mensagem que Francisco postou: “A 

verdade veio a tona. Graças a Deus” (coloca um emoji de agradecimento 

a Deus).  

 SABRINA — Francisco saiu da cadeia.  

CENA 24/QUARTO FRANCISCO/INT/TARDE 

Francisco entra, vindo do banho, enrolado numa toalha. Chega uma 

mensagem no seu celular. Ele pega o aparelho e vê que é uma mensagem 

de Sabrina: “Injustiças não suportam o peso da verdade.” (colocar um 

coração). Francisco fica mexido.  

CENA 25/HOSPITAL/CORREDOR/INT/TARDE 

Sabrina está ali, distante. Violante sai de dentro da capela.  

 VIOLANTE — Está tudo bem, Sabrina?... Sabrina? 

 SABRINA — (voltando a si) Oi, Violante. Disse alguma coisa? 

 VIOLANTE — Tá tudo bem? 



Fio Vermelho Capítulo.: 38 Pág: 18 

 

SABRINA — Está sim. Estou só pensando em como a vida é cheia 

de surpresas né? Parece uma montanha russa. Tem 

momentos que você está em cima e logo depois pra 

baixo. 

VIOLANTE  — Sei bem o que você está querendo dizer. Vamos 

fazer um lanche e continuar com nossa conversa?  

 SABRINA — Vamos!  

CENA 26/QUARTO FABIANA/INT/TARDE 

Fabiana mostra seu vestido de noiva pra Quitéria e Elvira.  

 FABIANA — (empolgada) Não é lindo meu vestido?  

QUITÉRIA — É lindo sim, minha filha. Mas essa história de você 

casar com um homem que nem conhecemos?  

 FABIANA — Aí, mãe. Surpresa.  

ELVIRA — Fabiana é encalhada, mãe! Pra mim isso tudo é uma 

grande palhaça dela.  

 FABIANA — Deixa de ser invejosa, Elvira!  

ELVIRA — Então fala quem é esse cara. Eu sei que o Cleyton, 

aquele motoboy, é doido com você.  

FABIANA — É claro que não! Eu, com aquele motoboy todo 

suado, sem classe nenhum.  Jamais! Agüentem a 

ansiedade que logo vão saber. Em poucos dias  

 QUITÉRIA — Essa história não está cheirando muito bem. 

 ELVIRA — Só acredito vendo!   

FABIANA — Você ta é com inveja que eu vou me casar, Elvira. O 

Hugo está te enrolado todo esse tempo. Vai acabar te 

dando um belo pé na bunda.  

ELVIRA — Eu e o Hugo vamos nos casar sim. Mas na hora 

adequada. E não casando desse jeito apressado, 

misterioso, esquisito igual o seu.  
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CENA 27/UNIVERSIDADE/REITORIA/INT/TARDE 

Thiago conversa com um homem.  

 THIAGO — Tudo tem que sair perfeito, real, entendeu? 

 HOMEM — Fica tranqüilo. Vai sair do jeito que você quer!  

THIAGO — (debochado) Aquela idiota vai ver quem vai rir por 

último!  

 HOMEM — Cadê a grana que combinamos? 

Thiago faz um cheque e entrega pro homem.  

 THIAGO — A outra parte depois do serviço feito e bem feito! 

CENA 28/QUARTO FABIANA/INT/TARDE 

Continuação da cena 26. Fabiana, Quitéria e Elvira.  

FABIANA — Tá bom. Vocês estão falando tanto na minha cabeça, 

que vou dizer com quem vou casar. É com o Thiago! 

Pronto, falei!  

 QUITÉRIA — Thiago? Quem é esse? 

FABIANA — Meu chefe, mãe! O reitor da universidade onde eu 

sou secretária.  

ELVIRA — Mas ele não é casado com a Isis? Aquela estilista 

famosa? 

QUITÉRIA — Sei quem é. Neta daquele homem famoso, o 

arqueólogo assassinado no Egito.  

FABIANA  — Eram casados, no passado. Past. Agora eu sou o 

futuro dele. A mulher que ele ama de verdade.  

QUITÉRIA — Que história mais maluca, minha filha. Quer dizer 

que ele então largou a esposa pra ficar com você? 

 FABIANA — Foi mãe. Uma bela prova de amor, não é? 

Elvira fica desconfiada.  

 FABIANA — Que cara é essa, Elvira? 
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 ELVIRA — Alguma você aprontou, Fabiana. Eu te conheço! 

FABIANA — (sem paciência) Me erra, Elvira. Seu recalque bate 

em mim e você em cheio pra você! Beijinho no ombro, 

ta!  

Fabiana fica ali admirando seu vestido.  

CENA 29/HOSPITAL/QUARTO/INT/TARDE 

Felipe está dormindo. Gregório aparece sentado perto dele. Veste branco, 

iluminado por uma luz bem suave. Ele acorda Felipe.  

 GREGÓRIO — (mexendo na perna dele) Filho... 

Felipe acorda e se surpreende ao ver Gregório.   

 FELIPE — Pai? Eu morri, foi isso? 

 GREGÓRIO — Não, filho. Você está apenas dormindo.  

 FELIPE — Que bom te ver, pai.  

GREGÓRIO — Eu vi mesmo pra dizer pra você não se entregar 

desse jeito como vem fazendo. A vida é tão bonita, tão 

plena, tão incrível, que cada segundo de vida, cada sopro 

tem que ser agradecido.  

 FELIPE — Eu não quero sofrer mais, pai. Não quero!  

GREGÓRIO — Esperança, meu filho! Tenha fé! Você não está 

sozinho nessa. Você sempre terá a mim do seu lado, o 

seu anjo da guarda, que sempre está te acompanhando. 

Viva a sua vida. Aproveite cada minuto ao lado das 

pessoas que te amam.  

 FELIPE — Obrigado, pai! 

 GREGÓRIO — Eu te amo, meu filho!  

Corta para Felipe acordando. Tudo foi um sonho. Ao lado de Felipe está 

Jasmim e Samantha.  

 SAMANTHA — Que susto você nos deu, Felipe!  
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JASMIM — Como você está? Já te examinaram e disseram que 

não teve alteração no quadro. Mas que você terá que 

passar a noite aqui.  

 FELIPE — Estou bem. Sonhei com meu pai.  

 SAMANTHA — O que ele disse, meu filho? 

FELIPE — Disse pra que eu aproveitasse a vida. Que 

agradecesse por cada momento de vida que eu tenho. Eu 

me senti tão em paz, mãe. Me senti tão bem, protegido... 

 JASMIM — E o que você pretende fazer?  

FELIPE — Fazer o que ele me disse pra fazer. Aproveitar cada 

momento da minha vida, já que serão os últimos.  

 SAMANTHA — E vai desistir daquele idéia, não vai? 

FELIPE — Não, sei. Mas quero me permitir mais. Carpe diem 

Jasmim? 

 JASMIM — (sorri) Carpe diem, Felipe!  

CENA 30/LUXOR/HOTEL/QUARTO CAROLINA/INT/TARDE 

Carolina está arrumando sua mala.  

CAROLINA — Vou contar essa notícia maravilhosa pra você 

pessoalmente, Cazé! Amanhã estarei no Rio de Janeiro 

te dando a notícia maravilhosa do nosso filho!  

CENA 31/MOTEL/INT/TARDE 

Laila e Seth na cama bagunçada. Estão recostados na cama, depois de 

colocarem fogo na cama.  

 SETH  — Que fogo você tem!  

 LAILA — Sempre fui uma mulher quente, fogosa.  

SETH — Quem vê essa sua pose de madame, de nariz em pé 

não imagina a puta que você é na minha! 

Laila dá um tapa em Seth.  

 LAILA — (séria) Você me respeita! 
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 SETH  — Não falei por mal. Foi um elogia.  

Laila pega sua bolsa no chão e tira de dentro dela uma injeção com um 

líquido. Mostra pra Seth.  

 SETH  — Vai ser com isso que vou matar o doutor?  

LAILA — Aqui tem cianureto pra matar um boi! Uma dose alta 

pra uma morte rápida, pra não ter falha como que 

aconteceu com o bombom.  

 SETH  — Eu espero que desse vez aquele médico morra.  

LAILA — Não tem erro. É um veneno potente e fatal! Sabe que 

tive essa idéia lembrando dos livros que eu lia da Agatha 

Christie? 

SETH — A dama dos venenos! 

LAILA — Fica esperto dessa vez e não deixa a policia te pegar.  

SETH — Estou de olho em você, Laila. Se tu fizer qualquer 

gracinha comigo, tu me paga. Pode até demorar, mas eu 

te pego!  

LAILA — Para de falar isso! Não vou furar com você, não. Eu 

quero ficar junto com você, Seth.  

Laila vai falando, passando a mão pelo peitoral de Seth.  

LAILA — (sedutora) Acredita em mim. Você me atrai de um 

jeito, me incendeia por dentro... 

Laila parte pra cima de Seth e os dois começam a se beijarem com força, 

com desejo. Instantes.  

CENA 32/BAR/FRENTE/EXT/TARDE 

Heleno passa na frente do bar. Para por alguns momentos. Momento. Sente 

a vontade de entrar, mas vai embora apressado.  

CENA 33/LOJA VIOLANTE/INT/TARDE 

Marisa entra. Dominatrix aproxima-se.  

 MARISA — Olá... 

 DOMINATRIX — A senhora da padaria... É Marisa, não é? 
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 MARISA — Lembrou! Isso mesmo.  

DOMINATRIX — Posso ajudá-la em alguma coisa? A Violante não 

ta. Mas eu já estou sabendo ser um bom vendedor.  

 MARISA — Você deve ser bom em tudo, Dominatrix.  

 DOMINATRIX — Não entendi.  

MARISA — Deixa pra lá. Eu vim mesmo pra te fazer um pedido 

estranho.  

DOMINATRIX — Acho que isso não tem aqui! É uma espécie de 

planta? 

MARISA — (achando graça) Não. Você entendeu errado. Queria 

te fazer um pedido incomum. 

 DOMINATRIX — Se eu puder ajudar... 

 MARISA — Queria ver sua barriga.  

 DOMINATRIX — Sem nenhum problema.  

Dominatrix levanta a blusa. Morgana percebe que ele não tem umbigo. 

Passa a mão na barriga dele.  

MARISA — Você realmente não tem umbigo. E tem uma barriga 

linda... 

 DOMINATRIX — Foi o Guto quem te falou, não foi? 

 MARISA — Foi. E eu vim ver se isso era verdade.  

DOMINATRIX — Eu sou realmente de outro planeta. Nossa forma 

de nascer é diferente das de vocês. Por isso não temos 

umbigo, que é a cicatriz do cordão umbilical.  

MARISA — Nossa, que incrível tudo isso! Eu mesmo não acredita 

em vida fora da Terra. Mas agora te conhecendo, 

ouvindo você falar, acho que realmente é verdade!  

DOMINATRIX — A vida no universo não é um privilégio só de 

vocês, humanos. Um privilégio que vocês deviam 

agradecer ao invés de destruir, como estão fazendo com 

a Terra.  
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MARISA — Se todos os seres do seu planeta foram bonitos assim, 

até eu queria seria ser abduzida.  

DOMINATRIX — Meu pai iria adorar conhecer a senhora.  

 MARISA — (frustrada) Seu pai? Pensei num irmão seu... 

Uma cliente entra.  

MARISA — Já vou indo. Depois nos falamos mais e você me 

conta da sua família.  

Marisa vai embora. Dominatrix vai até a cliente. 

CENA 34/QUARTO FRANCISCO/INT/TARDE 

Francisco e Tatiza conversam, sentados na cama.  

TATIZA — Eu fiquei muito feliz quando soube que você tinha 

saído da cadeia, Francisco. De coração mesmo. Eu 

sempre acreditei na sua inocência.  

FRANCISCO — Obrigado, Tatiza. É bom receber o carinho das 

pessoas. Eu sempre tive minha consciência tranqüila, 

mesmo diante da revolta, da injustiça que eu era vítima.  

TATIZA — Posso imaginar a barra que deve ter passado. Estou 

vendo uma séria que chama “Olhos que Condenam”. 

Mostra cinco garotos que foram injustamente acusados 

de terem cometido um crime. Estou ficando desidratada 

de tanto que choro vendo como eles estão sofrendo, 

pagando por algo que não fizeram.  

FRANCISCO — Mas esse pesadelo acabou. Agora é virar a página e 

seguir minha vida, indo atrás dos meus sonhos.  

 TATIZA — E a Sabrina? Vocês já conversam? 

FRANCISCO — (sem jeito) Ela me mandou uma mensagem. Foi um 

baque muito duro que tivemos. Tanto pra ela como pra 

mim será complicado nossa reaproximação. Nos vermos 

agora como primos e não mais como namorados.  

TATIZA — Fiquei em choque quando soube que vocês eram 

primos. Mas acho que você fez o certo de terminar com 

ela. Primos namorando acham algo meio bizarro.  
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FRANCISCO — Peças que a vida nos prega! 

TATIZA — Você tem que virar essa página também, se abrir pro 

mundo, conhecer outras garotas...  

A medida que vai falando, Tatiza aproxima-se mais e mais de Francisco.  

 TATIZA — Você é um cara tão bacana, tão bonito...  

Tatiza beija Francisco de rompante, supetão. Francisco reage, afastando-se, 

sem entender nada.  

 FRANCISCO — O que foi isso, Tatiza? 

 TATIZA — Um beijo.  

FRANCISCO — Eu sei que foi um beijo. Mas por que você me 

beijou? 

TATIZA — Ai, não sei. Mas me deu uma vontade sabe. E que 

boca gostosa, carnuda você tem.  

Tatiza tenta da outro beijo em Francisco, investindo nele, mas Francisco se 

afasta novamente.  

FRANCISCO — Para com isso, Tatiza. Você e a Sabrina são 

amigas.  

TATIZA — Mas vocês dois terminaram, Francisco. E tenho 

certeza que a Sabrina ficaria feliz se nos dois ficamos 

juntos.  

FRANCISCO — Você está confundindo tudo, Tatiza. Eu ainda não 

consegui esquecer a Sabrina.  

TATIZA  — Não me importo se você queria esquecê-la ficando 

comigo. Eu faço esse grande favor.  

 FRANCISCO — Acho melhor você ir embora.  

TATIZA — Sei que seu nome é de um santo, mas você não 

precisa agir como um. Somos livres, desimpedidos, 

lindos, gostosos. O que é a de mal ficarmos?  

FRANCISCO — Não quero me envolver com ninguém agora. Quero 

um momento pra mim, pensar na minha vida, focar nos 
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meus estudos, se é que ainda vou continuar estudando na 

faculdade. Quero ser um grande violinista!  

TATIZA — Quem experimenta um beijo meu, não consegue mais 

ficar sem! Vicia!  

Tatiza dá um beijo roubado na bochecha de Francisco e saí do quarto.  

CENA 35/RIO DE JANEIRO/EXT/NOITE 

Takes da cidade.  

CENA 36/RODOVIÁRIA/EMBARQUE/EXT/NOITE 

Yuri, usando um boné e carregando uma mochila, entra no ônibus. Pelo 

vidro vemos que ele sentado numa poltrona, relaxado. Na frente do ônibus 

lemos: RIO DE JANEIRO – BELO HORIZONTE.  

CENA 37/RODOVIÁRIA/ÔNIBUS/INT/NOITE 

Yuri sentado na poltrona.  

YURI — (voz) Pra mim essa cidade já deu. Já aprontei muito 

por aqui. Chegou a hora de meter o pé!  

Corta para ônibus indo embora.  

CENA 38/HOSPITAL/QUARTO ALBERTO/INT/MADRUGADA 

Seth entra no quarto. Ele está vestido de branco, como se fosse um 

enfermeiro, usando uma máscara cirúrgica, pra tenta se disfarçar. Alberto 

está dormindo. Seth aproxima-se, tentando fazer o mínimo barulho 

possível. Tira a seringa do bolso.  

 SETH  — (voz) Que o diabo te carregue pro inferno! 

Quando Seth vai aplicar a seringa no acesso que está em Alberto, 

Marcondes e outro policial entram armados. Diana e Théo aparecem logo 

atrás.  

 MARCONDES — (firme) Mãos pra cima, Seth! Você está preso!  

Congela em Seth surpreso, assustado. Corta para: 

    FIM DO CAPÍTULO  

 


