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1 INT. SOUND / PISTA. NOITE

SLOW MOTION: Maria Aparecida dá altas gargalhadas, curte a

brisa. Se acaba de tanto dançar, não pensa em mais nada. FIM

DO EFEITO SLOW MOTION.

Mônica, Kessi, Frank e Luciano riem juntos, incentivam. Nat

atento.

FRANK

Eu não disse que tu ia gostar,

gatinha?

Maria Aparecida dança. Sem parar. Nat dança com ela.

MARIA APARECIDA

Cadê a sua namorada?

NAT

(Procura)

Ué, ela tava bem/... Sei lá. Se ela

não quer curtir com a gente,

problema dela.

Maria Aparecida olha para o lado e vê Mônica e Luciano

flertando, ele com a mão no peito dela.

MARIA APARECIDA

(Chateada)

Eu acho que preciso ir no banheiro.

KESSI

Me espera, amiga. Eu vou com você!

Frank olha para os lados, atento, agitado. Bernardo percebe.

BERNARDO

Qual, foi cara? Tá com medo da

polícia, é?

FRANK

Tô esperando um cara que vai chegar

já com uma droga nova, Bê. Diz ele

que é foda. Tá afim de experimentar

comigo, não?

BERNARDO

Demorou!

Um cara chega e faz sinal para Frank.

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 2.

FRANK

Ele chegou. Vamo!

Frank e Bernardo seguem o homem.

MÔNICA

(A Luciano)

Poxa, gato! Eu passei batom e você

já tirou. Vou ter que ir no

banheiro retocar. Volto já.

Beijam-se.

LUCIANO

Não demora.

2 INT. SOUND / BANHEIRO FEMININO. NOITE

Maria Aparecida chora e é amparada por Kessi. Conversa a

meio. Entra e sai de mulheres.

MARIA APARECIDA

Ele nem olha pra mim, amiga. Tá lá

agarrado com a mônica. Parece até

que eu não tou aqui.

KESSI

Eu te disse, amiga, pra você não

ficar muito na do Luciano, que ele

é um galinha.

MARIA APARECIDA

Eu sei, mas/

KESSI

/Então esquece ele e agarra o Nat.

MARIA APARECIDA

Tá doida? Ele tem namorada.

KESSI

Mas tá na sua.

MARIA APARECIDA

(Chora)

Se aquela vadia não tivesse dando

em cima do Luciano/

Mônica ENTRA e ouve a parte final.

(CONTINUA...)
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MÔNICA

(A Maria Aparecida)

Que foi que você tá chorando aí? A

onda pesou? (Retocando o batom) Eu

não tenho nada contra você, garota.

Mas é muito nova, burra, na

verdade. (Encara Maria Aparecida) O

Luciano é livre, de todas e todos.

É de quem chegar e ele quiser. E

hoje, eu quero! Pelo menos,

enquanto eu tiver aqui. E a próxima

vez que você me chamar de vadia, eu

vou fazer um desenho bem bonito

nesse teu rostinho angelical.

Climão. Mônica retira-se.

3 INT. SOUND / BANHEIRO MASCULINO. NOITE

Frank, Bernardo e o tal HOMEM estranho entram no banheiro.

FRANK

(Muito agitado)

E aí, cara, cadê o negócio que tu

disse que ia trazer?

HOMEM

Tá aqui. As menininhas do papai.

Ele abre a jaqueta e mostra as seringas cheias.

HOMEM

Quem aí gosta de super-herói? Essa

aqui é a braba das braba, parada

nova. Heroína, da pura. Já conhece?

BERNARDO

Já ouvi falar.

HOMEM

Vai querer?

FRANK

Tô aqui, não tô.

BERNARDO

Seringa, eu tou fora.

FRANK

Deixa de frescura, Bê. (Ao homem)

Como é que usa?

(CONTINUA...)
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HOMEM

Peraí.

CORTE DESCONTÍNUO: o HOMEM amarra uma liga no braço de Frank

e ateteia o braço dele até encontrar a veia de Frank.

HOMEM

Posso?

FRANK

Vai logo, caralho! Anda!

O homem aplica em Frank, que, instantes após, se mostra

ansioso, ainda mais acelerado. Agitado.

FRANK

Caralho, cara! Isso é melhor que

uma trepada bem dada! (Pulando) Eu

tou high! Outra, eu quero outra.

HOMEM

Calma, cara. Ela é perigosa. Tem

que ir/

FRANK

Eu quero outra, caralho! Eu tou

pagado, não tou? Então pega a porra

dessa seringa e enfia no meu braço

logo!

O homem aplica novamente. Na cara de extremo prazer de

Frank.

4 INT. SOUND / PISTA. NOITE

Maria Aparecida chega acompanhada de Kessi e ao ver Mônica e

Luciano aos beijos, ela vai até Nat e toma a bebida que ele

tomava.

NAT

Eita! Tava com muita sede, hein?

MARIA APARECIDA

(A Kessi)

Vem, amiga. Vamo dançar.

Maria Aparecida dança acompanhada de Kessi, mas sem tirar os

olhos de Mônica e Luciano. Nat cercando Maria Aparecida, mas

não obtêm nenhum retorno por parte dela.

Do POV de MARIA APARECIDA, Mônica se despede de Luciano com

uma mordiscada no lábio dele.

(CONTINUA...)
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LUCIANO

(Batendo no ombro de Nat)

Agora é comigo, negão.

Luciano chega por trás de Maria Aparecida e a agarra. Maria

Aparecida repele Luciano.

LUCIANO

Qual foi, docinho?

MARIA APARECIDA

Finalmente percebeu que eu tou

aqui?

LUCIANO

Ah, gatinha. Sem drama, vai. A

noite tá só começando, bora curtir.

Sente a música, sente.

CORTE DESCONTÍNUO: Maria Aparecida e Luciano já dançam,

envolvidos. Nat alheio, Kessi o tira para dançar.

Frank e Bernardo chegam, pulando, gritando. Surtadissímos.

"Explondido" em energia. Batem cabeça, se jogam no chão.

Cantam. Muita diversão.

Luciano chega com um copo de bebida e oferece para Maria

Aparecida, que hesita brevemente, mas toma.

CORTE DESCONTÍNUO: Maria Aparecida e Kessi virando outro

copo de bebida, já altas, em disputa.

TODOS

Vira! Vira! Vira!

Maria Aparecida termina de entonar antes de Kessi. Todos

vibram.

FRANK

(Felicitando Maria Aparecida)

Caralho! Tu é foda! Mandou muito,

café com leite.

Luciano acende um cigarro de maconha, dá algumas tragadas.

Luciano passa para Nat, que traga e vai passando para todos

os outros até chegar a Maria Aparecida, que agora NÃO hesita

e já fuma sem a menor dificuldade ou pudor.

Continuam a se divertir como se não houvesse amanhã. Em

Maria Aparecida, completamente extasiada. Leve, feliz.



6.

5 INT. CARRO DE LUCIANO. MADRUGADA

O carro de Luciano estacionado em frente a casa de Maria

Aparecida.

LUCIANO

(Desligando o motor)

Entregue, gatinha. Curtiu a noite?

MARIA APARECIDA

Muito! Eu nunca me diverti tanto.

Vocês são incríveis. (Olhos nos

olhos) Obrigada.

Luciano beija Maria Aparecida e toca o seio dela e vai

avançando, Maria Aaparecida se retrai.

MARIA APARECIDA

Luci/... Luciano/ não! Para.

LUCIANO

Que foi, gatinha? Eu tô querendo.

Cê num quer?

MARIA APARECIDA

Acho melhor entrar em casa.

LUCIANO

(Chateado)

Saco! Você é muito fresca. Tem que

se deixar levar pelo momento. Para

de frescura, vem cá.

Luciano volta a agarrar Maria Aparecida, mas ela volta a

afastá-lo.

MARIA APARECIDA

Boa noite.

Maria Aparecida DESCE do carro. Luciano parte. Em Maria

Aparecida, sorrindo.

ABERTURA

6 EXT. STOCK SHOT. DIA

Movimentação rotineira. A cidade acordando. Jovens na rua, a

vadiarem. AMANHECE.
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7 INT. CASA / COZINHA. TARDE

Maria Aparecida sentada à mesa, almoçando e de óculos

escuros. Visivelmente de ressaca.

LAÍS

(Entrando)

E a bela adormecida resolveu

acordar!

MARIA APARECIDA

(Dor)

Ai, Lá. Fala baixo. Minha cabeça tá

quase explodindo.

LAÍS

Tá com dor de cabeça, é? Eu bem vi

a hora que você chegou, Maria. Nem

pra escola você foi. Cê tá fedendo

a bebida, acordou agora. Onde é que

cê foi ontem?

MARIA APARECIDA

Eu te falei ontem: Viver! E foi

incrível, Lá. Eu nunca me senti tão

bem, aceita, feliz. Por mim, a

noite de ontem iria durar pra

sempre. O pai e mãe, sentiram minha

falta? Perguntaram alguma coisa?

LAÍS

Eles nem perceberam que você não

tava em casa. Foi como se você nem

existisse.

MARIA APARECIDA

(Desapontada)

Que bom, né?

Maria Aparecida segue tentando comer, sem muita vontade.

8 INT. CASA DE KESSI / QUARTO DE KESSI. TARDE

Em Anna tirando a coberta de Kessi, que ainda dorme.

KESSI

Qual foi, mãe? Tá doida?

ANNA

Aonde você foi ontem à noite? E

fala a verdade. Eu já sei que não

teve festinha nenhuma e que, muito

(CONTINUA...)
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menos, você dormiu lá na casa da

Salete. Anda, fala! Aonde que você

foi ontem à noite?

KESSI

A lurgar nenhum. Agora que respondi

o questionário, posso voltar a

dormir?

ANNA

É claro que não! Já são duas horas

da tarde. Você não foi pra escola.

Cê tá pensando o quê? Eu tô de/ E

esse cheiro?

KESSI

Que cheiro?

Anna abre a boca de Kessi e vira o rosto com asco.

ANNA

Você andou bebendo, Kessi?

KESSI

Claro. Água, refrige/

ANNA

(Alterada)

Você não me tira do sério, garota!

Eu sou capaz de te dar uma surra.

KESSI

Do jeito que a senhora tá surtada

aqui na minha frente, eu não dúvido

nenhum pouco disso. Mas se a

senhora quer saber, não. Eu não

bebi.

ANNA

E esse cheiro de álcool na sua

boca?

KESSI

(Debochada)

Sei lá. Deve ser resultado de algum

fenômeno sobrenatural, biológico.

Mas já que a senhora me acordou de

madrugada, será que eu posso tomar

um banho em paz até ser soterrada

de perguntas novamente?

(CONTINUA...)
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ANNA

(Tom)

Eu tou de olho em você, Kessi. Se

você pensa que vai virar uma

vadiazinha inconsequente, cê tá

muito enganada. Antes, eu te mando

pra Paris, Suécia e te interno em

um colégio de freiras, sei lá, mas

eu te garanto que você só sai

quando se tornar gente. Não brinca

comigo. Não testa meus limites,

porque eles são bem curtos. E,

comigo, as coisas são bem práticas

e objetivas.

Anna sai. Em Kessi, que se joga na cama, bufando de raiva.

9 INT. QUITANDA. TARDE

Geraldo observa Maria Aparecida de longe. Maria Aparecida

lerda, parecendo um zumbi.

GERALDO

Cê tá bem aí, filha?

MARIA APARECIDA

(Tentando disfarçar)

Tô. Tô sim.

Maria Aparecida tenta organizar algumas frutas no expositor,

mas todas acabam caindo.

MARIA APARECIDA

(Saco cheio)

Droga!

GERALDO

Vem aqui, Cida.

Maria Aparecida vai até Geraldo, que está no balcão.

MARIA APARECIDA

Oi, seu Geraldo.

GERALDO

O que foi que aconteceu com você

hoje?

MARIA APARECIDA

Nada. Eu tou bem.

(CONTINUA...)
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GERALDO

Você tá dispersa, Cida. Lerda. E

ainda por cima chegou atrasada.

(Maria Aparecida constrangida) Eu

espero que isso não volte a se

repetir. Se for alguma coisa de

doença, tudo bem. Mas eu não vou

tolerar nada que não seja sobre.

Seja responsável e cumpra com suas

obrigações.

MARIA APARECIDA

Sim, senhor. Desculpa. Eu prometo

que isso não vai voltar a se

repetir. Licença.

Maria Aparecida vai recolher as frutas que estão pelo chão.

10 EXT. RUA. TARDE

Luciano, Bernardo, Frank e Nat estão escorados na parede, se

exibem. Conversa a meio.

LUCIANO

Cara, que noite foda! Só não foi

melhor, porque a gatinha lá não

quis dá pra mim.

FRANK

(Gargalha)

Porra! A gatinha fez tu acabar a

noite na punheta?

LUCIANO

Fazer o quê, né? Mas até que foi

divertido.

Riem.

BERNARDO

Ali é gostosinha, hein? Aqueles

peitinhos durinhos, os biquinhos

devem ser rosa.

NAT

(Incomodado)

Qual foi, galera. Vão ficar falando

assim da menina?

FRANK

Ui, ui, ui! Tem alguém aqui se

doendo pela bucetinha que ele nem

(CONTINUA...)
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comeu, que, na verdade, tá doida

pra dá, mas não é pra tu, otário!

NAT

Seu filho da/

Nat vai acertar um soco em Frank, mas Luciano e Bernardo

impedem. Frank ri.

LUCIANO

Nat, nat, calma. Calma. Aqui é todo

mundo amigo. Sem frescura. A gente

pode falar de tudo e dividir tudo,

inclusive novas gatinhas e

experiências.

Frank e Bernardo validam o que Luciano fala.

LUCIANO

(A Frank e Bernardo)

E por falar em novas experiências,

o que deu em vocês ontem? Brother,

cês tavam muito loucos. Sério

mesmo. O que era aquilo?

FRANK

Conta aí, Bê.

BERNARDO

É que a gente experimentou uma

droga nova. Heroína. Já ouviu

falar?

LUCIANO

Já. Mas e aí, é boa?

FRANK

Ela é simplesmente a melhor coisa

que eu já usei cara. Sabe aquela

gozada boa, de uma foda bem dada,

mas daquelas bem dadas mesmo.

LUCIANO

Sei...

FRANK

Melhor que uma. Não tem nenhuma

outra igual.

BERNARDO

Nada chega perto, cara. Nada.

(CONTINUA...)
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LUCIANO

Por que é que vocês não chamaram eu

e o Nat, seus filhos da puta?

Neste momento, um hoem passa por eles avaliando-os de cima

abaixo, claramente intencionado sexualmente. Eles sacam,

riem.

NAT

E lá vamos nós.

FRANK

(Toma a frente)

Nem pensar, negão. Esse aí é meu.

(Dando uma generosa pegada no

pênis) O meu garotão aqui vai

garantir a minha diversão de mais

tarde. Licença, mocinhas, mas o

dever me chama.

O homem ENTRA em um beco e Frank o segue.

11 EXT. CASA DE KESSI / JARDIM. ENTARDECER

Anna e Jonas tomam um chá da tarde acompanhado de algumas

guloseimas. Anna alterada. Conversa a meio.

ANNA

Você precisava ver o estado que a

Kessi tava mais cedo, Jonas. Ela

tava me enfrentando, cheia de

debochinho, cinismo, não foi a

escola, acordou super tarde e o que

é pior: Saiu ontem não sei pra onde

e chegou em casa cheirando a bebida

alcóolica. Mas sabe o que é isso?

Influência daquelas malditas

amizades que ela fez naquele grupo

que você insiste em/

JONAS

/Ah, não, Anna. Se você for começar

com o seu show de preconceito, eu

me levanto e vou embora agora

mesmo.

ANNA

Você pode negar, mas essa é a mais

pura verdade.

(CONTINUA...)
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JONAS

(Tom)

E por quê? Aqueles crianças são tão

boas e inocentes como qualquer uma

que já tenha vindo à sua casa. Com

a única diferença que elas são

pobres. Para de julgar os outros

por essa sua ótica abjeta e

limitada.

ANNA

(Se exalta ainda mais)

Eu não vou ficar aguentando

insultos seus sendo que estou

certa, dentro da minha casa.

JONAS

Se esse for o problema, eu tou de

saída.

Jonas levanta-se para ir embora.

ANNA

Eu sabia que que não ia sair nada

de bom dessa história da Kessi de

ficar indo visitar esse teu projeto

comunista fracassado. Aquele povo

não tem salvação! Você só tá

perdendo seu tempo.

JONAS

Eu tô fazendo o que nosso senhor me

ensinou. E quanto a Kessi, você não

vai poder blindar ela da vida e

muito menos de viver o que ela

quiser, de ter novas experiências.

Ela é jovem, como todas as outras.

Mas você faz bem em ficar atenta

aos caminhos que Kessi possa estar

trilhando, continue assim. Se todos

os pais fossem como você, neste

ponto, talvez não tivesse muitos

jovens perdidos como hoje.

ANNA

A única que me interessa é a minha

filha. E eu não quero mais que ela

se misture com o pessoal daquele

lugar fétido. Você tá proibido de

chamar a Kessi pra ir naquele

lugar! Se você quer se misturar com

a escória, problema seu, mas não

leve a minha filha junto.

(CONTINUA...)
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JONAS

Isso quem decide não sou eu ou

você, Anna. Quem decide isso é a

Kessi. Boa noite.

Jonas sai. Em Anna, irritada.

12 INT. CASA / SALA. NOITE

Lurdes, Laís e Roberto assistem TV. Maria Aparecida, toda

arrumada, vai em direção à porta.

LAÍS

Vai sair, Maria? Tá sabendo não,

mãe, pai?

LURDES

O quê?

LURDES

A Maria agora não para em casa. É

escola, é trabalho, festinha...

ROBERTO

Festa? Que história é essa, Maria?

MARIA APARECIDA

Nada não, pai. É que/

LAÍS

/A Maria Aparecida saiu ontem e só

chegou hoje de madrugada.

LURDES

Como assim? Você saiu ontem e não

falou comigo, filha? Aonde é que cê

foi?

ROBERTO

Se ela saiu e você não sabia, a

culpa é sua, mulher. Que não cuida,

não presta atenção nas tuas filhas.

Ó, é assim que começa. Quando menos

se esperar, aparece de bucho aqui.

MARIA APARECIDA

Eu só tou indo na igreja, mãe.

Prometo.

LAÍS

Cês vão acreditar nela? Qualé! Cês

são muito otários mesmo! A conversa

(CONTINUA...)
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que rola no bairro é que a Maria tá

andando com um grupinho de

arruaceiros.

LURDES

(Ignora a informação de Laís)

Olha a boca, Laís! Olha que eu te

acerto os dentes. (A Maria) Se é

pra ir na igreja, não tem problema.

Não demora, filha.

ROBERTO

Eu só vou te dizer uma coisa, Cida.

Não pensa que se tu aparecer

prenha, que eu vou te sustentar,

não. Eu te boto daqui pra fora. Tu

tá me ouvindo?

MARIA APARECIDA

(Tensa)

Eu já volto.

Maria Aparecida sai.

LAÍS

Putz grila, cara! Eu nunca posso

sair, mas a Maria pode, né. Tudo

ela pode e eu nada. Que saco!

LURDES

Sua irmã tá na idade de querer sair

mesmo. Você é quase uma criança

ainda, filha.

LAÍS

Eu já tenho 13 anos e nem pareço!

Todo mundo fala isso.

LURDES

E, ainda assim, continua tendo 13

anos. Quando chegar sua época, vai

ser o mesmo com você. Você também

vai poder sair, namorar... Foi

assim comigo também.

ROBERTO

(Alfineta)

E terminou prenha antes de ser de

maior.

LAÍS

Ainda assim não é justo. Ah, só pra

vocês saber, tá, a Maria chegou de

(CONTINUA...)
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madrugada fedendo a bebida, nem foi

pra escola. Isso vocês não veem.

LURDES

A Maria chegou bêbada em casa?

LAÍS

Morta caindo, mãe. Precisava ver.

LURDES

(Devolve a alfinetada)

Vai ver aprendeu com seu pai,

então. Já que isso é a única coisa

que ele sabe fazer e dar exemplo.

Closes alternados.

13 INT. IGREJA. NOITE

Jonas ministrando a reunião. Kessi e Maria Aparecida

sentadas em um banco, um pouco afastadas. Conversa a meio.

KESSI

Me conta, amiga, como foi a

ressaca?

MARIA APARECIDA

Quase morri, amiga. Tou até agora

tonta.

KESSI

(Ri)

Foi assim comigo na minha primeira

vez também.

MARIA APARECIDA

Eu nunca imaginei que você...

KESSI

Que bebia, usava? Aquele é o único

jeito que eu encontrei pra aturar a

minha mãe e tudo que ela quer impor

e me obriga a fazer, amiga. Quando

eu saio, pra/... Eu me sinto livre.

Feliz. Você não se sentiu assim

ontem?

MARIA APARECIDA

Senti.

(CONTINUA...)
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KESSI

Mas o foda é ter que acordar pra

realidade depois. Hoje mesmo, minha

mãe encheu meu saco. Fez a maior

cena, um inferno. Até me proibiu de

vir aqui. Ela que se foda, aquela

vadia arrogante. (Maria estupefata)

Não me olha assim, hein? Eu não

disse nenhuma mentira. Mas e os

seus pais, encheram muito o seu

saco?

MARIA APARECIDA

(T, pesar)

Eles nem perceberam que eu tinha

saído. E pouco se importaram,

amiga. A única coisa que meu pai

falou foi pra eu não aparecer

grávida.

KESSI

E você fala isso desse jeito? Cara,

cê tá no paraíso. Quem dera se a

minha mãe fosse assim, pouco se

importasse com o que eu faço ou

deixo de fazer. Meu sonho. Ai,

amiga, posso te confessar? Eu tou

com uma invejinha de você.

MARIA APARECIDA

Inveja de mim... Tá bom.

Riem. Miranda e Verônica CHEGAM e passam com olhares

ressabiados para elas, invejosas.

VERÔNICA

Olha lá, amiga. Não é a Miss

Viaduto falando com a grafininha da

Zona Sul?

MIRANDA

(Recalcada)

Deve tá pedindo esmola.

Maria Aparecida desconfortável com a presença de Miranda e

Verônica.

KESSI

Que foi, amiga?

MARIA APARECIDA

Aquelas duas, vivem pegando no pé.

(CONTINUA...)
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KESSI

Ah, não suporto. Sempre tentaram

forçar amizade comigo. Elas são

ridículas.

Miranda e Verônica percebem que Maria Aparecida e Kessi

falam delas.

MIRANDA

Que foi, Miss Viaduto? Não para de

olhar pra cá. Perdeu alguma coisa?

VERÔNICA

Fummm... (Maria Aparecida se

controlando) Tá sentindo esse

cheiro, não, Mi? Tá fedendo a

cachorro molhado. (Alto, todos

prestam atenção) É seu, Miss

Viaduto?

MARIA APARECIDA

(Ainda Mais alto que Verônica)

É verdade. Tá fedendo mesmo a

cachorro molhado. Mas começou a

feder depois que vocês chegaram.

Não perceberam, não? Cadelas!

Miranda e Verônica ficam constragidas e atônitas por Maria

Aparecida ter enfrentado elas.

KESSI

Olha ela! Mandou super bem, amiga.

Maria Aparecida encara as rivais, altiva. Luciano chega e

vai até Kessi e Maria Aparecida.

MIRANDA

Oi, Lu/

Ele despreza Miranda.

LUCIANO

Oi, gatinhas.

MARIA APARECIDA

Por que seus olhos estão vermelhos?

LUCIANO

Cês não querem dar uma volta lá

fora, não? Tá a galera toda lá.

Bora.

(CONTINUA...)
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KESSI

Vamos, amiga. Eu não tô suportando

isso aqui mais. Preciso relaxar.

Maria Aparecida, Kessi e Luciano saem.

14 EXT. PRAÇA. NOITE

Nat e Astrid sentados em um banco. Conversa encaminhada.

NAT

Eu queria te pedir desculpas por

ontem, Astrid. Eu sei que vacilei,

nem vi quando você foi/

ASTRID

Eu fiquei muito magoada com você,

Nat. Eu fui naquele lugar por você.

Eu odeio aquele lugar, aquela

gente, principalmente aquele Frank.

Mas fui. Por você. E você ainda

ficou lá, no maior clima com aquela

outra lá.

NAT

Não viaja, Astrid. Eu não/

ASTRID

/Eu não sou burra, Nat. Eu vi. (T)

Eu gosto muito de você, mas esse

lance de droga... (Nat de cabeça

baixa) Pra mim, não dá. Eu te pedi

pra você não usar mais, mas o que

cê fez?

NAT

Eu sei que tô todo errado, que eu

sou um bosta, mas eu não disse que

ia mudar, Astrid. E também não te

obriguei a ir lá.

ASTRID

Apesar de eu gostar muito de você,

não dá pra gente continuar. Se a

minha mãe descobre que eu tou

namorando um viciado, ela morre de

desgosto. Você não vai mudar.

NAT

Eu não posso te pedir nada. Cê é

livre.

(CONTINUA...)
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ASTRID

É melhor cada um seguir seu

caminho. (Chorando) Boa sorte.

NAT

Pra você também.

Astrid sai chorando. Nat fica um tempo ali, sozinho. Ri.

Depois, levanta-se e põe as mãos no bolso, tranquilão. Sai

assobiando, livre.

15 EXT. RUA DE TRÁS DA IGREJA. NOITE

Bernardo e Frank fumando maconha. Frank agitado, andando de

um lado para o outro.

Luciano chega tomando o cigarro e entrega para Kessi, após

Maria recusar.

FRANK

Qualé, cara! Para de ser corta

barato.

LUCIANO

Já tá doidão, hein? Eu já trouxe as

gatinhas. Qual é a boa da noite?

BERNARDO

Sei lá. Pensou em alguma coisa?

LUCIANO

Não sei... Mas pra hoje eu queria

alguma coisa mais forte. Humm:

Cocaína.

KESSI

Opa! Já me interessei.

Maria Aparecida receosa.

MÔNICA

(Chegando acompanhada de Nat)

Oi, gente...

BERNARDO

Encerrou o expediente na esquina

mais cedo, gostosa?

MÔNICA

Por quê? Quer saber quanto que é o

programa, peixinho?

(CONTINUA...)
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BERNARDO

(Encoxando Mônica)

Vai dizer que tu não faria de graça

aqui pra mim, hein?

MÔNICA

(Empurra)

Aqui é só com dinheiro na mão.

Mônica dá um selinho em Luciano. Maria Aparecida assiste,

atônita. Nat sem tirar os olhos de Maria Aparecida.

BERNARDO

Nele cê dá, né?

FRANK

(A Luciano)

E essa cara de cuzão aí, negão?

NAT

Acabei de ficar solteiro.

LUCIANO

Ah! E cê tá com essa cara de

bundão? Tem mais é que comemorar.

Mônica pega o cigarro de maconha e oferece para Maria

Aparecida.

MÔNICA

(Em desafio)

Vai?

Maria Aparecida pega o cigarro e dá algumas tragadas. Mônica

acena positivamente.

LUCIANO

Enquanto vocês decidem aí qual vai

ser, eu, a Maria e a Kessi vamos

voltar lá pra dentro pra despitar o

padreco, pra ele não ficar pegando

no pé do nosso cofrinho. (Riem)

Vamos?

Kessi, Luciano e Maria Aparecida saem.

FRANK

Será que não seria melhor sair só a

gente e deixar essa menor pra lá,

não? Vai que dá merda?

(CONTINUA...)
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BERNARDO

Só vai dá se alguém dedar.

Closes alternados. Mônica ri.

16 INT. IGREJA. NOITE

Maria Aparecida, Kessi e Luciano diante de Jonas.

JONAS

Que bom que vocês tão gostando das

reuniões, meus filhos. Esse espaço

foi criado justamente pra vocês

terem um lugar saudável, pra se

sentirem bem, acolhidos. E pra que

possam se aproximar de Deus.

LUCIANO

(Debochado)

O senhor não sabe o quanto isso

aqui mudou a minha vida, padre. Eu

só tenho a agradecer. Eu passei até

a ler a Bíblia.

JONAS

(Inocente)

Que bom, filho. Você não imagina o

quanto eu fico feliz ouvindo isso.

Maria Aparecida constrangida, cabeça baixa. Kessi tentando

controlar o riso.

KESSI

Agora que acabou, eu acho que já

vou indo pra casa, tio.

JONAS

Não era nem pra você ter vindo,

Kessi. Sua mãe tá uma arara com

você. Aliás, depois nós vamos ter

uma séria conversa.

KESSI

Ah, não, tio. Até o senhor? Tchau.

Boa noite.

JONAS

Que o senhor te guarde e te

acompanhe.

(CONTINUA...)
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KESSI

Amém!

Kessi vai saindo e, sem que Jonas veja, faz sinal para Maria

Aparecida e Luciano se apressarem.

LUCIANO

Bom, a gente já vai indo. Não é,

gatinha?

MARIA APARECIDA

Hurum.

LUCIANO

Tchau, padre.

JONAS

Tchau, meus filhos. Juízo.

Em Jonas.

17 EXT. RUA DE TRÁS DA IGREJA. NOITE

Kessi, Maria Aparecida e Luciano chegando, de encontro ao

grupo.

BERNARDO

Demoraram, hein?

LUCIANO

O padreco ficou segurando a gente.

Quem aguenta lero de padre?

KESSI

Ninguém.

Riem.

LUCIANO

Já decidiram o que vai ser?

NAT

Que tal um luau?

Maria Aparecida percebe os olhares de Nat para ela, mas

disfarça. Eles, animados, discutem sobre o lual em segundo

plano.
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18 EXT. PRAIA. NOITE

Kessi, Maria Aparecida, Nat, Frank, Mônica e Bernardo

sentados na areia bebendo e se drogando, enquanto Frank toca

violão e canta acompanhado por todos.

MARIA APARECIDA

(Apreensiva)

Lu, eu quero ir embora.

LUCIANO

Que isso, cara. Ainda é cedo, tá

longe de amanhecer.

MARIA APARECIDA

É que eu tenho escola amanhã,

trabalho. Me leva embora.

LUCIANO

Cê tá muito chata hoje, gatinha. Na

moral, não tá dando.

Luciano sai do lado de Maria Aparecida e senta ao lado de

Mônica.

MARIA APARECIDA

(A Kessi)

Ah, lá. Já foi...

KESSI

Relaxa, amiga. Curte o momento. Ele

tem razão mesmo. Cê tá muito chata

hoje. Seus pais nem ligam, não tem

porque cê ficar assim. (Saindo)

Volto já.

NAT

Posso sentar aqui do seu lado?

Maria faz que sim.

NAT

Tá gostando do Rio?

MARIA APARECIDA

É legal. Tou amando. E você, é

daqui?

NAT

Na verdade, eu sou de São Paulo.

Mas eu vim pra cá ainda bebê,

então... Acho que sou mais carioca

que paulista.

(CONTINUA...)
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MARIA APARECIDA

Verdade.

Clima. Maria Aparecida e Nat continuam a conversar, bem

animados. Porém, Maria Aparecida não tira os olhos de Mônica

e Luciano, que quase se amassam.

19 INT. APART DE JONAS / QUARTO. MADRUGADA

Jonas dorme serenamente. De repente, o telefone toca sem

parar até que ele acorda.

JONAS

Quem será a essa hora?

20 INT. APART DE JONAS / SALA. MADRUGADA

Jonas em pé, com o telefone (modelo da época) já no ouvido.

JONAS

Alô? (T) Anna? São cinco horas da

manhã. Aconteceu alguma coisa?

21 INT. CASA DE KESSI / SALA - AO MESMO TEMPO

Anna ao telefone, super exaltada.

INTERCUT JONAS/ANNA:

ANNA

Cadê a minha filha, seu

irresponsável?

JONAS

Ela foi pra casa após a reunião.

ANNA

A Kessi não tá em casa, Jonas! Você

é um irresponsável! A minha filha

vai pra esse lugar e você sequer

cuida dela/

JONAS

Anna, ca/

ANNA

Se alguma coisa acontecer com a

minha filha, saiba que a culpa é

sua, Jonas! Sua! Só foi ela começar

a frequentar/

(CONTINUA...)
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JONAS

Chega, Anna! Para de falar besteira

e liga pra polícia, não sei. Você

ficar me atacando por telefone não

vai resolver absolutamente nada.

ANNA

(Tom)

Se alguma coisa acontecer com a

minha filha, eu nunca vou te

perdoar. Cê tá me ouvindo? Nunca.

JONAS

Anna/

Anna encerra a ligação. FIM DO INTERCUT:

Neste momento, Kessi abre a porta e dá de cara com Anna.

ÚLTIMO BLOCO

22 INT. CASA DE KESSI / CORREDOR. MADRUGADA

Kessi vai em direção ao seu quarto, apressada. Anna atrás,

furiosa.

ANNA

Eu quero saber onde é que você tava

até a essa hora, Kessi. Me

responde! Anda!

Kessi ENTRA no quarto e bate a porta.

ANNA

(Esmurrando a porta)

Abre essa porta, Kessi! Anda! Eu

tou mandando! Abre essa porta!

23 EXT. PRAIA. AMANHECER

Todo pessoal da cena 18 presente, exceto Kessi.

Maria Aparecida e Nat na maior sintonia, riem.

LUCIANO

O sol tá quase nascendo, caralho!

FRANK

UHU! Vamo amanhecer, porra! Bora

tomar um banho de mar?

Todos rechaçam o convite.

(CONTINUA...)
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FRANK

Cuzões!

Frank tira a roupa e fica COMPLETAMENTE nu na frente de

todos e corre para o mar.

NAT

O cara tá doidão!

Riem. Nat encantado com o sorriso de Maria Aparecida.

NAT

O seu sorriso é lindo, sabia?

MARIA APARECIDA

Imagi/

Maria Aparecida fica fora do eixo ao ver Luciano e Mônica

aos beijos. Luciano com a mão por baixo do vestido de Mônica

fazendo movimentos enquanto ela geme baixinho.

NAT

Cê quer sair daqui?

No ímpeto, Maria Aparecida beija Nat, que corresponde. Um

beijo ardente, intenso, de vingança da parte dela.

BERNARDO

Ih, caralho! Já vi que tou de vela.

(Tirando a roupa) Me espera aí que

eu tou indo, maluco!

FRANK

(Do mar)

Vem, porra!

Bernardo sai correndo nu em direção ao mar. Maria Aparecida

afasta Nat, sem jeito.

MARIA APARECIDA

Desculpa, eu/ Foi mal mesmo.

NAT

Eu só desculpo se você me der

outro.

Beijam-se novamente. Maria Aparecida volta a afastá-lo.

MARIA APARECIDA

Eu preciso ir.

(CONTINUA...)
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NAT

Eu te levo em casa.

MARIA APARECIDA

Não precisa.

NAT

Eu quero. (Pega na mão dela) Vamo.

Saem de mãos dadas. Em Mônica e Luciano no maior amasso, nem

percebem a ausência do pessoal.

24 INT. CASA / SALA. MANHÃ

Maria Aparecida entra, se joga no sofá e é surpreendida pela

mãe que vem da cozinha.

LURDES

Filha, cê chegou agora?

MARIA APARECIDA

Desculpa, mãe. É que/

LURDES

(Se arrumando, ritmo)

Depois a gente conversa. Mas eu só

espero que você tenha mais juízo e

não acabe grávida e dona de casa

como eu. A mãe agora tá com pressa,

tá bom? Chega cedo da escola e faz

almoço antes de ir pro serviço pra

mãe, tá?

MARIA APARECIDA

Tá.

LURDES

Brigada, filha. (Beija a filha) Te

amo.

Em Maria Aparecida, desapontada.

25 EXT. ESCOLA / PÁTIO. DIA

Maria Aparecida sentada sozinha, observando. Laís em outro

ponto, conversando com as amigas.

LUCIANO

(Chegando)

Fala, gatinha. Tá fazendo o que

aqui, pensando na morte da bezerra?

(CONTINUA...)
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MARIA APARECIDA

(Surpresa)

Você, sentando aqui do meu lado?

Olha que isso não vai pegar bem pra

você não, playboy. Vai que alguém

te ver sentado aqui do lado de uma

estranha mulambenta desajustada?

LUCIANO

(Ri)

Qualé, mina. Deixa de bogagem.

Esqueceu que eu também sou

desajustado, estranho e drogado?

MARIA APARECIDA

Tá bom...

LUCIANO

Tá sabendo do showzaço que vai ter

domingo, lá em Ipanema? O Cazuza

vai cantar lá, cara!

MARIA APARECIDA

(Entusiasmada)

O quê? Cê não tá brincando comigo

não, né?

LUCIANO

É sério. A galera toda vai. O rolê

vai ser da hora. Bora?

Na CANTINA, Miranda e Verônica veem Maria Aparecida e

Luciano conversando, invejosas.

VERÔNICA

Eu não tô acreditando no que eu tou

vendo.

MIRANDA

Eu tô farta dessa cadela sonsa. Eu

acho que preciso lembrar pra ela o

lugar dela.

VERÔNICA

O que cê vai fazer?

MIRANDA

Cê vai ver já, já.

VOLTA para Maria Aparecida e Luciano.

(CONTINUA...)
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LUCIANO

Ah, bora, gatinha. Deixa de ser

cuzona. Cê tá curtindo dar uns rolê

com a galera, não tá não? Então. E

cê vai deixar mesmo de ir no show

do cazuzão pra ficar mofando em

casa, domingo à noite?

MARIA APARECIDA

É claro que não! Eu não perco esse

show por nada nesse mundo.

Eles continuam falando animados do show. Miranda vai em

direção à Maria Aparecida, acompanhada de Verônica, e

agitando uma lata cheia de refrigenrante.

Miranda abre a lata de refrigerante e "banha" Maria

Aparecida.

MARIA APARECIDA

(Em choque)

CÊ TÁ MALUCA, GAROTA? OLHA O QUE CÊ

FEZ! EU TOU TODA MOLHADA!

Todos no pátio já de olhos voltados para a confusão armada,

inclusive Laís.

MIRANDA

(Debocha)

Ai, amiga... Foi mal. Mas quem sabe

assim você não descobre,

finalmente, que banhar faz bem pra

saúde?

Maria Aparecida se controlando.

LUCIANO

Você é ridícula, Miranda. A gente

tava aqui de boa, trocando um papo

e cê/

VERÔNICA

/Ah, quer dizer que agora você tem

o que conversar com essa aí?

MIRANDA

(Intimidadora, a Maria

Aparecida)

Eu acho bom você lembrar qual é o

teu lugar e parar de se espalhar

por uma área que não é sua. Porque

se não/

(CONTINUA...)
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MARIA APARECIDA

/Se não o quê? Vai me bater?

(Agarra Miranda pelos cabelos) É?

Então bate. Bate que eu quero ver.

TODOS

(Em coro)

Briga! Briga! Briga!

MIRANDA

AI! SOLTA MEU CABELO! ME LARGA, SUA

VAGABUNDA! ME SOLTA! EU VOU QUEBRAR

A TUA CARA! Ajuda aqui, Verônica!

Verônica vai para ajudar Miranda, mas Luciano a segura.

VERÔNICA

Me larga!

MARIA APARECIDA

(Furiosa)

Acabou! Eu tou cheia das tuas

gracinhas, tuas e da tua amiguinha.

Eu fico quieta, no meu canto, mas

deu! Eu não vou aturar mais isso.

E, se você quiser resolver lá fora,

depois da aula, a gente conversa,

tá?

INSPETOR

(Chegando)

Mas o que diabos tá acontecendo

aqui?

MARIA APARECIDA

(Solta Miranda com um

empurrão)

Nada. Eu só tava dando um recado

pra minha amiga.

Miranda e Verônica saem, bufando de ódio. São

ridicularizadas. Laís embasbacada.

INSPETOR

Eu espero que seja só isso mesmo.

O inspetor sai.

LUCIANO

(Batendo palmas)

Gatinha... Quem te viu quem te ver.

Gostei dessa sua nova

personalidade. Nunca tinha te visto

assim.

(CONTINUA...)
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MARIA APARECIDA

Tô aprendendo a me defender. Já que

ninguém me defende, inclusive você/

LUCIANO

Ah, mina. Isso é picuinha de

mulher. É inveja, porque elas sabem

que eu sou ligado na tua e nunca

quis nada com elas, porque elas são

chatas, frescas e caretas. E nada

disso cê é. Cê dá de mil a zero

nelas.

MARIA APARECIDA

Você gosta de mim? De verdade?

LUCIANO

Eu gosto. Muito. Mas você é muito

novinha ainda, inocente... E o que

cê quer comigo, eu não vou poder te

dar. A gente pode ficar junto,

zuar, curtir... Mas eu não vou me

privar de nada do que eu quero, de

ficar com quem eu quero, seja um

cara ou uma mina, porque eu tou com

você. Eu não quero te magoar. Você

entende?

MARIA APARECIDA

(Desapontada)

Hurum...

Ele dá um beijo na bochecha dela e sai.

26 EXT. RIO DE JANEIRO. D/N

Tomadas gerais da capital carioca. Fluxo intenso. Dias indo

e vindo na maior velocidade.

LEGENDA: Dias Depois.

27 INT. CASA DE LUCIANO / QUARTO DE STELA. NOITE

STELA (45 anos, jovem, cabelos curtos e cacheados, elegante)

lê um livro quando Luciano ADENTRA o quarto todo perfumado e

se joga na cama, ao lado de Stela.

STELA

Onde o mocinho pensa que vai? Seu

pai não te botou de castigo,

Luciano?

(CONTINUA...)
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LUCIANO

Ah, mãe. Meu pai é muito careta,

coisa chata. Eu de castigo, nessa

idade? Não pira.

STELA

Mas ele não tá errado. Não custa

nada você ser mais estudioso,

responsá/

LUCIANO

/E blá, bla, blá... Me empresta a

chave do carro? (Stela se fazendo

de dura) Vai, mãe. Ó, eu prometo

que vou me comportar, vou ser o

Albert Einstein do século vinte, se

a senhora me emprestar o carro!

(Faz dengo) Por favor, por

favorzinho... Eu sou um filho tão

bonzinho, tão amoroso, te amo

tanto...

STELA

Ah, eu não te aguento, garoto! A

minha chave tá dentro da bolsa.

LUCIANO

(Beijando a mãe sem parar)

Eu já disse que te amo muito,

muito, muitooooo!

Riem, cúmplices.

STELA

Para, garoto! Pega logo aquela

chave e sai daqui antes que eu me

arrependa.

Luciano pega a chave na bolsa de Stela.

STELA

Promessa é dívida, hein? E eu vou

cobrar.

LUCIANO

E eu prometo que não vou pagar!

(Ri)

Luciano sai cantarolando. Em Stela, boba com sua cria.
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28 EXT. AVENIDA. NOITE

Imagem aérea seguindo dois carros em altíssima velocidade,

quase emparelhados, disputando um racha.

NO CARRO DE LUCIANO:

Luciano, acompanhado de Mônica, Nat e Frank, dirige. Insano.

LUCIANO

(Para o carro ao lado)

Uhuuuu!!! Vai comer poeira, otário!

Buzina. Bernardo, que pilota o outro carro, buzina de volta.

Luciano percebe Frank pálido, agitado. Quase como se

estivesse passando mal.

LUCIANO

Que foi, cara?

FRANK

Nada, mané. Só tou louco pra

chegar, pra dar um tapa, tá ligado?

o Bê marcou de encontrar lá o

fornecedor dele que vai trazer

heroína.

MÔNICA

Heroína?

NAT

Uma droga nova aí que o Frank diz

que é foda.

FRANK

Simplesmente a melhor coisa que eu

já usei na vida, Môniquinha.

(Impaciente) Ah! A gente não chega

mais nesse caralho?

LUCIANO

Segura a onda, cara! A gente tá

quase chegando no show o Cazuzão

já. Calma. Relaxa.

FRANK

Relaxar. Eu tou relaxado, tou

relaxando... Eu tou...

Luciano observa Frank, estranhando aquela agonia e

impaciência de Frank.

(CONTINUA...)
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LUCIANO

(O.S)

Se segura, porque a gente vai criar

asa, porra!

Nat olha para o carro ao lado, visivelmente preocupado.

29 INT. CARRO DE BERNARDO. NOITE

Bernardo pisa fundo no acelerador. Kessi no banco do

passageiro e Maria Aparecida no banco de trás.

BERNARDO

(Alto)

Qual foi, cuzão! Tá achando que vai

me fazer comer poeira?

KESSI

Acelera, Bê! Não deixa eles

ganharem da gente. (Bernardo

acelera) Isso aí, caralho! Vai,

vai, vai!

Maria Aparecida tensa.

MARIA APARECIDA

Eu não sabia que você tinha carro,

Bê. Maneiro, gostei do teu

possante.

Kessi e Bernardo se entreolham, riem.

MARIA APARECIDA

Que foi, falei alguma besteira?

KESSI

Não, amiga, é que o emprestado dele

não teve autorização do dono.

MARIA APARECIDA

BÊ/

BERNARDO

/Fica sussa, gatinha. Não vai dá

nada. Eu não podia chegar a pé com

duas gatas como vocês, né? E

experiência é tudo. (Ri) Aproveita

a noite, porque hoje é dia de rock

nesse caralho, porra!

Bernardo aumenta o som do carro. Kessi canta.

(CONTINUA...)
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BERNARDO

(A Maria Aparecida)

Pega o vinho que tá numa sacola aí

pra gente, gatinha.

Maria Aparecida pega o vinho, abre. Maria Aparecida dá um

gole generoso, tenta relaxar. Ela passa a garrafa para

Bernardo.

CORTE DESCONTÍNUO: Maria Aparecida recebendo um cigarro

comum de Kessi, fuma. Mais relaxada. Vibra com a acelerada

de Bernardo.

30 INT. CASA DE KESSI / SALA DE JANTAR. NOITE

Anna à mesa, sendo servida pela empregada.

ANNA

Obrigada, Matilde. Será que dá pra

você ir lá no quarto e chamar a

Kessi pra vir jantar, por favor?

MATILDE

A Kessi não tá em casa não, patroa.

ANNA

Como assim "não tá em casa"?

MATILDE

O Lindomar, o segurança que fica lá

no portão, disse que a Kessi saiu

mais cedo. Que uns amigos estranhos

vieram de carro e pegaram ela lá no

portão.

ANNA

(Jogando o guardanapo na mesa)

Droga! Era pra vocês terem me

avisado disso mais cedo. Eu pago

vocês pra, além de me servirem, me

contar absolutamente tudo que

acontece nessa casa, no momento

exato.

Anna reflexiva.
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31 INT. CASA DE KESSI / QUARTO DE KESSI. NOITE

Anna revira o quarto de Kessi do avesso. Mexe nas gavetas,

vasculha roupas, revira fronhas, tudo... Até que encontra

maconha e alguns pinos de cocaína escondidos embaixo do

colchão.

ANNA

(Em choque)

Mas o que significa isso?!!!

Nela, perplexa.

32 INT. LUGAR DO EVENTO. NOITE

SONOPLASTIA: Exagerado - Cazuza

Lugar lotado. Cazuza no palco. Maria cantando e pulando ao

lado de Kessi.

Bernardo, Luciano e Mônica curtem o show, bebem vinho. Frank

chega, elétrico, porém, agora está com uma aura alegre,

disposta.

SONOPLASTIA TROCA PARA: O Nosso Amor a Gente Inventa -

Cazuza

Nat vai até Maria Aparecida e pega na mão dela. Romântico.

Kessi faz sinal de aprovação para a amiga, se afasta.

NAT

Você é linda.

Maria Aparecida beija Nat. Dançam. Sonoplastia cessa.

33 INT. CASA DE KESSI / SALA. NOITE

Em Anna jogando as drogas que encontrou no quarto de Kessi

em Jonas.

JONAS

O que é isso, Anna?

ANNA

Isso??? Isso foi o que eu encontrei

no quarto da Kessi, Jonas!

JONAS

(Desolado)

Como assim? A Kessi... Ela... Tá se

drogando? É isso?

(CONTINUA...)
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ANNA

E a culpa é sua, Jonas! Sua! O

tanto que eu te avisei, que eu te

alertei. A Kessi sempre foi uma boa

menina, ninguém que ela conhece, do

meio dela, usa esse tipo de coisa/

JONAS

/Você tá sendo hipócrita, Anna! O

que mais tem é gente do nosso nível

social que se droga!

ANNA

Então me responde: Onde você acha

que ela passou a ter algum tipo de

contato com isso? Porque até ela

passar a frequentar aquele maldito

grupo naquele subúrbio, eu conhecia

todas as amizades e os locais que a

minha filha ia. Hoje eu nem sei

onde ela tá agora.

JONAS

Anna/

ANNA

Você quis ajudar os outros e acabou

empurrando sua sobrinha pro abismo,

Jonas.

Nele.

34 EXT. LUGAR DO EVENTO. NOITE

Mônica, Maria Aparecida e Kessi dançam.

EM UM CANTO, Frank, Bernardo, Nat e Luciano conversam e

apontam para as meninas.

NAT

Não cara! Eu não vou sair e deixar

ela aqui, sozinha.

FRANK

Então leva ela, porra.

NAT

Não.

LUCIANO

Deixa de bancar o cuzão protetor,

Nat. Isso quem decide é ela. Tá

(CONTINUA...)
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vendo ela ali, feliz? Ela só quer

curtir. A vida é dela.

NAT

Ela é muito nova.

BERNARDO

Ah, que se foda, cara! Se ela tiver

que tá com a gente, tem que ser pra

tudo. Aqui é assim, ou tudo ou

nada! Sem frescura! Vai lá falar

com a tua mina, a gente vai indo na

frente.

Nat vai de encontro a Maria Aparecida.

NAT

(Beija ela)

Ei, vou ali e já volto.

MARIA APARECIDA

Ali onde? Cê tá esquisito.

Aconteceu alguma coisa?

NAT

Nada. Já volto.

MARIA APARECIDA

Eu vou contigo.

NAT

Ma/

MARIA APARECIDA

Eu já disse que vou com você.

35 INT. CARRO DE BERNARDO. NOITE

Em Luciano retirando a agulha do seu braço.

FRANK

E aí?

LUCIANO

(Em êxtase)

Cara, que porra é essa?!Puta que

pariu! Que sensação foda!

FRANK

(Eufórico)

Eu te disse, viado! (Com tesão) Vem

cá, vem!

(CONTINUA...)
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Frank e Luciano se beijam, vão montando um sobre o outro.

Nat, Bernardo e Maria Aparecida ENTRAM no carro.

BERNARDO

Mas que porra é essa aqui dentro do

meu carro?

FRANK

(Ri)

Seu carro?

LUCIANO

(A Nat)

Por que você trouxe ela? Não tava

chorando porque ela era novinha,

não sei o quê?

NAT

Foi ela que quis vir.

MARIA APARECIDA

(Vê a seringa e a liga nas

maos de Bernardo)

O que é isso aí?

BERNARDO

A nossa mais nova diversão. Só uma

picadinha e o paraíso será todo

seu.

NAT

Você não é obri/

MARIA APARECIDA

Eu quero!

NAT

Cê tem certeza?

MARIA APARECIDA

(Decidida)

/Eu quero! Tá todo mundo curtindo,

não tá? Então, eu também quero

curtir. Vai, Bê.

FRANK

Isso aí, café com leite! Assim é

que se fala. Mostra pra esse bundão

aí como é que faz.

BERNARDO

Me dá teu braço.

Maria Aparecida estende seu braço, Bernardo aplica.

(CONTINUA...)
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MARIA APARECIDA

Ai.

INSERT:

Takes aceleradíssimos da química ADENTRANDO e correndo pelas

veias de Maria Aparecida. Coração disparado.

VOLTA À CENA

As pupilas de Maria Aparecida dilatadas. Completamente fora

da realidade, quase sonoleta.

NAT

(V.O)

Maria?

MARIA APARECIDA

(V.O)

Esse não é mais o meu nome. Agora,

eu sou CHRISTIANE!

FADE OUT:

FADE IN:

36 EXT. LUGAR DO EVENTO. NOITE

Maria Aparecida, Nat, Luciano, Bernardo e Frank

completamente entorpecidos pelos efeitos e sensações da

heroína. Gritam, pulam, zoam. Mônica e Kessi também, porém

não tão eufóricas quanto eles.

KESSI

Amiga, o que você tomou? Eu nunca

te vi assim.

MARIA APARECIDA

A melhor coisa eu já experimentei

na vida, amiga. Eu tô numa viagem

tão louca, que eu nunca imaginei

que pudesse fazer. Eu tou livre,

leve, em paz! Eu quero viver.

VIVER!!!

KESSI

(Ri)

Entendi.

Maria Aparecida e Nat se atracam com bastante intensidade.



42.

37 INT. CASA DE KESSI / VARANDA. NOITE

Jonas e Anna.

JONAS

(Culpado)

Meu Deus... Como eu não vi que a

minha sobrinha/... Kessi... Eu

sempre fui parceiro, amigo. Um tio

legal, complacente... Eu não

consigo entender qual o motivo da

Kessi se envolver com isso.

ANNA

Não consegue porque é muio fácil

olhar pra fora e não enxergar o que

se passa na sua família, Jonas. (T)

Eu nunca vou te perdoar. Nunca!

(Convicta) Mas se você acha que eu

vou deixar a minha filha se perder

nesse vício maldito, cê tá muito

enganado, meu irmão. Muito!

No sofrimento de Jonas.

38 EXT. LUGAR DO EVENTO. NOITE

Cazuza no palco, cantando seus sucessos. Maria Aparecida,

Mônica e Kessi.

MARIA APARECIDA

Ué, cadê os meninos?

KESSI

Eu dei uma grana pra eles irem

comprar mais bebida e maconha pra

gente, entre outras "cocitas más".

(Ri)

MÔNICA

Eu vou lá no banheiro.

Um grupo de policiais se aproxima e INTERPELA Maria

Aparecida e Kessi.

POLICIAL #1

O que duas crianças estão fazendo

em um evento pra adultos? Não tá na

hora de vocês irem pra cama, não?

DISTANTES, indo na direção de Maria Aparecida e Kessi, os

meninos veem elas sendo abordadas.

(CONTINUA...)
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FRANK

Fudeu!

Nat tenta ir, mas Bernardo impede.

BERNARDO

Tá maluco, cara? Viajou na

maionese? O que tu acha que vai

fazer?

NAT

Ajudar elas.

LUCIANO

Se você for lá, só vai se

complicar, cara. Tu é maior de

idade.

NAT

E a gente vai ficar aqui parado,

sem fazer nada?

LUCIANO

Deixa de ser caroço e relaxa, Nat.

Elas são menor. Isso não vai dá em

nada. No máximo, vão ser levadas

pra delegacia e liberadas. Ao

contrário de você que, se for pego

com o que tem aí no teu bolso,

negão, vai piar nas mãos dos

gambés!

Em Nat, impotente.

VOLTA para Maria Aparecida e Kessi.

POLICIAL #2

Qual a idade de vocês, mocinhas?

MARIA APARECIDA

18!

KESSI

18!

POLICIAL #1

Carteira de identidade, das duas.

MARIA APARECIDA

A gente deixou em casa.

KESSI

Pega leve, policial. A gente só tá

se divertindo.

(CONTINUA...)
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POLICIAL #2

E a gente cumprindo com o nosso

dever.

MARIA APARECIDA

(Impaciente)

De encher o nosso saco? De cortar o

nosso barato?

POLICIAL #1

Como é que é?

MARIA APARECIDA

(Petulante)

Em vez de vocês ficarem perdendo

tempo aqui, torrando o nosso saco,

cês tinham era que tá na rua,

procurando o que fazer?

KESSI

Maria, cala a boca.

POLICIAL #1

A mocinha agora quer ensinar a

gente como trabalhar, é isso?

MARIA APARECIDA

Quem sabe vocês não se tornam mais

eficientes?

POLICIAL #1

(Tom)

Já vi que tu é queixada! Então bora

pra delegacia e lá a gente vê se

essa marra toda continua. Vocês

estão presas!

Em Maria Aparecida e Kessi, perdidas.

39 INT. CASA DE KESSI / SALA. NOITE

Anna e Jonas.

JONAS

Eu já vou indo, Anna. Quando a

Kessi chegar, você me liga.

ANNA

Tá bom.

O telefone toca. Jonas, que ia saindo para, atento.

(CONTINUA...)
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ANNA

(Atendendo)

Alô? (T) Como é que é?

JONAS

O que foi Anna?

ANNA

Tá, tá! Eu tou indo pra aí. Agora

mesmo! (Encerra a ligação, a Jonas)

A Kessi tá presa!

40 INT. DELEGACIA / SALA RESERVADA. NOITE

Maria Aparecida e Kessi estão sentadas, "murchas".

Anna ENTRA feito um furacão, acompanhada de Jonas.

KESSI

Mãe!

ANNA

(Exultante)

O que você fez pra parar aqui,

Kessi? Hein? Aonde é que cê/ (Vê

Maria Aparecida) Eu sabia!

JONAS

Você tava com a Kessi, Maria.

MARIA APARECIDA

Tava sim, padre Jonas.

ANNA

Mas é claro que tava! ÓBVIO! O que

eu te falei, Jonas? O que eu te

falei? Essa marginal tá/

JONAS

/Calma, Anna. Não vai adiantar nada

esse seu descontrole!

ANNA

Eu tenho todos os motivos pra tá

descontrolada. TODOS! Quando eu

imaginei que iria precisar vim numa

delegacia de madrugada tirar a

minha filha? E esses olhos

vermelhos, Kessi? Hã? O que

significam?

(CONTINUA...)
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KESSI

(Tentando fugir)

Nada, mãe. Sai.

ANNA

(Segurando o rosto de Kessi)

Olha pra mim. Olha pra mim! Você

tava se drogando, não tava? Fala!

KESSI

Só se a senhora tiver me dado!

ANNA

Mentirosa!

Sem pensar duas vezes, Anna desfere dois tapões bem dados na

cara de Kessi.

ANNA

Quem é que tá te vendendo droga?

(Olha para Maria Aparecida) É você,

não é? (Pega Maria Aparecida pelo

braço) É você que tá drogando a

minha filha, sua vagabundinha

desgraçada! Não é?!

Closes alternados. Em Maria Aparecida, encurralada.

FADE TO BLACK!

FIM DO CAPÍTULO 02!


