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FADE IN.  
 
CENA 1. MOTEL. QUARTO. INT/NOITE  

 
LEGENDA: BELO HORIZONTE, MG  
 
A CAM PASSA PELO AMBIENTE. MARIANA PELADA E DEITADA NA CAMA,           
SEIOS Á MOSTRA. MARIANA BÊBADA, SE LEVANTA, SE APROXIMA ATÉ A           
CABECEIRA DA CAMA. ELA SEPARA A COCAÍNA E CHEIRA. CLOSE EM           
MARIANA. MARIANA DEITA NA CAMA NOVAMENTE. TEMPO. LAERTE        
APARECE COMPLETAMENTE PELADO PARA MARIANA. NUDEZ FRONTAL       
OCULTA. CLOSE EM LAERTE. LAERTE EMBAÇADO PELO PONTO DE VISTA          
DE MARIANA.  
 

LAERTE - Agora, me explica!  
 
MARIANA - O que cê quer seu idiota?  
 
LAERTE - Me fala tudo sobre essa tal de Violeta. 
 
MARIANA - Vai sonhando!  
 

LAERTE SE APROXIMA DE MARIANA, MUITO RÁPIDO. SENTA EM CIMA DELA           
E APERTA SEU PESCOÇO.  
 

LAERTE - Fala vagabunda, fala!  
 

CLOSE EM MARIANA. FADE OUT.  
 

 
 

CENA 2. APARTAMENTO DE RÔMULO. QUARTO DE VICENTE. INT/TARDE 
 
RÔMULO TRATA DOS MACHUCADOS DE VICENTE. VICENTE MUITO        
SENSÍVEL E SEM CAMISA. VICENTE DEITADO NA CAMA E RÔMULO SENTADO           
AO SEU LADO.  
 

 
 

VIDAS IDÊNTICAS (3ª TEMP.) MEGAPRO 2019 



VIDAS IDÊNTICAS (3ª TEMP.) MEGAPRO 2019 
 

 

RÔMULO - Briga? Qual foi o motivo da briga?  
 
VICENTE - Aqueles caras… Ai, tá doendo!  
 
RÔMULO - Você esperava o quê? Carinhos?  
 
VICENTE - Não seria nada mal. (SORRI)  
 
RÔMULO - Para de palhaçada! (T) Me fala, por que esses caras te bateram?  
 
VICENTE - Não me bateram, foi uma briga. Eles também apanharam.  
 
RÔMULO (IRONIZANDO) - Eu imagino o quando apanharam.  
 
VICENTE - Eles ficaram tirando uma com a minha cara, por causa daquela             
porra que saiu ano passado. Sobre meu caso com o Laerte.  
 
RÔMULO - Mas isso tem tanto tempo.  
 
VICENTE - Quando é pra zoar as pessoas não esquecem.  
 
RÔMULO - Enfim, esquece isso. (T) Não foi nada grave. Uns dias cê já tá               
melhor. (SE LEVANTANDO) O que cê tem que fazer agora é descansar.  
 
VICENTE - (PEGA NA MÃO DE RÔMULO) Espera!  
 
RÔMULO - O que foi?  
 
VICENTE - Eu tenho que conversar com você… É importante.  
 

CLOSE EM RÔMULO TENSO.  
 
CORTA PARA/  
 
CENA 3. APARTAMENTO DE VIOLETA. SALA DE ESTAR. INT/TARDE  
 
CONTINUAÇÃO IMEDIATA DA CENA 34 DO EPISÓDIO ANTERIOR - NAOMI E           
VIOLETA FRENTE A FRENTE.  
 

VIOLETA - Pois muito bem, eu tô te esperando.  
 
NAOMI - É… Eu não sei como te dizer isso.  
 
VIOLETA - Diga da melhor forma possível.  
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NAOMI - Eu não sei se existe uma forma boa pra dizer isso.  
 
VIOLETA - Acredite, sempre há uma boa forma pra dizer o que quer que              
seja.  
 
NAOMI - Tudo bem… Eu não… Eu não.  
 
VIOLETA - Naomi não fica enrolando. Se você tem algo pra dizer diga de              
uma vez, eu sou sua mãe tem que confiar em mim.  
 
NAOMI - Certo! Durante esse último ano, eu me relacionei cada vez mais             
com o Leandro e você aceitou isso muito bem.  
 
VIOLETA - Claro! Foi ele que me tirou da cadeia, ele foi o principal              
responsável por não ir a julgamento. Me sinto grata pelo resto da vida.  
 
NAOMI - Tanto que até ofereceu um cargo importantíssimo pro Leandro.  
 
VIOLETA - Sim, mas não foi apenas por gratidão. Ele se mostrou um homem              
digno e inteligente. É só você ver os negócios, nunca foram tão bem. (T)              
Naomi, onde cê quer realmente chegar com esse assunto?  
 
NAOMI - Eu tô achando que você tá amiguinha demais do Leandro, do meu              
noivo.  
 
VIOLETA - Do que é que cê tá falando? Eu acho que não entendi.  
 
NAOMI - Você quer que eu seja mais clara mãe?  
 
VIOLETA - É isso que eu tô esperando.  
 
NAOMI - Eu tô falando de você se oferecer pra cima do Leandro. Se oferecer               
tão fácil.  
 

SONOPLASTIA: INSTRUMENTAL (TENSO). CLOSE EM VIOLETA CHOCADA. 
 
VIOLETA - Você tá ficando louca? Perdeu o juízo?  
 
NAOMI - É justamente por eu ter um bom juízo que eu tô falando isso. Eu vi                 
vocês aí na sala, para o Leandro pode ser besteira, mas pra você eu sei que                
não é. Essa também não é a primeira vez e não é só eu que percebo isso.                 
Tem meses dessa situação, todo mundo já percebeu.  
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VIOLETA - Você só pode ter ficado louca mesmo.  
 
NAOMI - Eu tô bem ciente do que eu tô falando.  
 
VIOLETA - Ah mas não tá mesmo, pois se tivesse bem não taria falando              
nesse tom comigo. Quem você pensa que é? Me respeita!  
 
NAOMI (ALTO) - Eu sou a noiva do Leandro. A noiva do cara que você tá                
louca pra agarrar e tá se oferecendo como se fosse amostra grátis de             
perfume. Tão fácil! 
 

VIOLETA DÁ UM TAPÃO NA CARA DE NAOMI. NAOMI COLOCA SUAS MÃOS            
NO ROSTO. NAOMI COMEÇA A CHORAR. VIOLETA CAI POUCAS LÁGRIMAS.          
TEMPO. 
 

VIOLETA - Você me desrespeitou de uma maneira, mas de uma maneira/  
 
NAOMI (ALTO) - Você me desrespeitou primeiro… Você sempre animadinha          
perto do meu noivo.  
 
VIOLETA (ALTO) - Para de falar bobagem, Naomi. Eu nunca pensei nisso.            
Eu sempre tratei o Leandro com gentileza. (T) Agora se você vê isso, meu              
Deus do céu, quem tá vendo maldade e malícia nisso tudo é você.  
 
NAOMI - Será mesmo mãe? Ou será que você ainda não superou o fato de               
ter perdido o Laerte e tá enxergo ele no Leandro?  
 
VIOLETA - Você não sabe o que cê tá falando! Quanta bobagem, quanto             
absurdo.  
 
NAOMI - E se não for bobagem? O Leandro não é o Laerte. Eles realmente               
são parecidos, mas o Leandro não tem o mesmo caráter que o desgraçado             
do irmão dele. (T) A grande verdade é que cê não superou ter perdido o               
Laerte para o Vicente e agora quer tentar com o Leandro.  
 
VIOLETA (GRITA) - Cala essa boca! Cala a boca agora! (T) Eu vou fingir que               
eu não escutei esse monte de bobagem, esse monte de merda que saiu             
dessa sua boca pra preservar o pingo de relação que ainda existe.  
 
NAOMI - Eu não queria ter chegado até onde a gente chegou. (CHORANDO)             
Oh mãe… Eu só queria ficar tudo bem. Tudo que nem antes. Eu, você e o                
Vicente.  
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VIOLETA (TOM NORMAL) - Nada será como antes, mesmo se eu fechar os             
agora.  
 

CLOSES ALTERNADOS. SONOPLASTIA: OFF.  
 
CORTA PARA/  
 
CENA 4. APARTAMENTO DE RÔMULO. QUARTO DE VICENTE. INT/TARDE 
 
CONTINUAÇÃO IMEDIATA DA CENA 2 - RÔMULO SENTA NA CAMA AO LADO            
DE VICENTE, SEM JEITO. VICENTE SE AJEITA NA CAMA. CLOSES          
ALTERNADOS.  
 

RÔMULO - Pode falar.  
 
VICENTE - Eu quero te agradecer.  
 
RÔMULO - Pelo quê? (T) Pelo curativo? Ah, foi nada! (SORRI)  
 
VICENTE - Não só por isso. Quero te agradecer por tudo. Faz mais de um               
ano que eu fui expulso de casa, tudo aquilo aconteceu e você sempre esteve              
ao meu lado. O tempo todo.  
 
RÔMULO - Que isso, Vicente! Somos amigos e amigos são pra isso.  
 
VICENTE - Você é mais que um amigo, você é o meu melhor amigo. Você é                
uma pessoa maravilhosa e eu sempre trazendo problemas. (T) Eu fiz até            
você se estranhar com seu irmão. Você ficou do meu lado. Do meu lado no               
momento que eu precisava de alguém e você foi esse alguém.  
 
RÔMULO - Assim você me deixa sem jeito.  
 
VICENTE - Você que tá me deixando sem jeito. Eu quero te retribuir tudo              
pelo que você fez. Me fala? O que eu posso fazer por você?  
 

TEMPO.  
 

RÔMULO - Eu não fiz pensando em retribuição ou em algum troco.  
 
VICENTE - Isso eu sei. Fez pela nossa amizade e eu sou muito grato/ 
 
RÔMULO (POR CIMA/EMOCIONADO) - Não foi só por amizade, Vicente.  
 
VICENTE - Como assim? Eu acho que não entendi.  
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RÔMULO - Acho que você nunca percebeu, mas vou te falar. (T) Toda vez              
que eu via você, seja nos lugares em comum, eu não sabia como agir, eu               
não sabia o que falar. Mesmo que a gente não trocasse meia dúzia de              
palavras, mesmo que você não olhasse pra mim. Ter você na minha frente ou              
olhar de longe, pra mim já tava ótimo. (T) Eu tentei esconder isso de mim               
mesmo, mas chegou um momento que não dava mais e eu não quero mais              
esconder meus sentimentos de você.  
 
VICENTE (CONFUSO) - Rômulo, eu?  
 
RÔMULO - Eu sou completamente apaixonado por você, desde o primeiro           
dia que a gente se viu. (CAI LÁGRIMAS) Eu não consigo mais suportar o fato               
de você sofrer, o fato de eu não poder te proteger. (TOCA NO ROSTO DE               
VICENTE) O fato de você não saber que eu te amo.  
 

TEMPO. 
 
VICENTE (EMOCIONADO) - Por que você nunca me falou isso?  
 
RÔMULO - Eu nem sabia que era real, eu tinha medo da sua reação. Logo               
depois, cê se envolveu com aquele cara. Mesmo tudo isso, o sentimento não             
se apagou.  
 
VICENTE - Eu não quero te magoar, eu não sou uma boa pessoa. Olha o               
tanto de erros que eu cometi. 
 
RÔMULO - Os seus erros são apenas consequências da sua vontade de            
acertar.  
 
VICENTE - Eu acho que eu só errei.  
 
RÔMULO - Eu também errei. É, errei. Errei quando não lutei por você antes,              
não gritei pelo seu coração antes. (T) Mas eu não quero perder mais tempo,              
eu não quero mais viver na mesma casa com você desse jeito.  
 
VICENTE - Você não precisa. Eu sei que eu errei, mas eu não tenho medo               
de mais um risco.  
 

SONOPLASTIA: DIGITAIS (ISABELLA TAVIANI). CLOSES ALTERNADOS. SLOW       
MOTION: VICENTE VAI PARA CIMA DE RÔMULO E O BEIJA. RÔMULO RECEBE            
O BEIJO APAIXONADAMENTE. FIM DO SLOW MOTION. BEIJO É DESFEITO.          
VICENTE E RÔMULO TROCAM SORRISOS.  
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VICENTE - Me beija!  
 
RÔMULO - É tudo que eu sempre quis.  
 

VICENTE E RÔMULO VOLTAM A SE BEIJAR.  
 
CORTA PARA/  
 
CENA 5. APARTAMENTO DE CASSIANO. SALA DE ESTAR. INT/TARDE  
 
NAOMI E BRENDA CONVERSAM.  
 

BRENDA - Você não devia ter falado isso nunca com a sua mãe. Tá doida?  
 
NAOMI - Ai, eu sei Brenda. É que eu fiquei com ciúmes. Sei lá!  
 
BRENDA - Mas tem que saber, tem que saber sim. Pois as palavras doem,              
as palavras machucam.  
 
NAOMI - Ela ficou mal com tudo, mas eu também fiquei. 
 
BRENDA - A sua mãe tem que vim antes. Ela jamais daria em cima do seu                
noivo.  
 

CORTA PARA/  
 
CENA 6. APARTAMENTO DE VIOLETA. QUARTO DE VIOLETA. INT/TARDE  
 
VIOLETA VÊ UMAS FOTOS SENTADA NA CAMA. NAOMI APARECE NA PORTA           
DO QUARTO.  
 

NAOMI - Mãe?  
 
VIOLETA - Oi!  
 

NAOMI ENTRA DEVAGAR NO QUARTO. VIOLETA LEVANTA DA CAMA.         
VIOLETA E NAOMI FRENTE A FRENTE. CLOSES ALTERNADOS.  
 

NAOMI - Desculpa… Me perdoa!  
 
VIOLETA - (T) Só vou te perdoar, se me der aquele abraço.  
 

NAOMI E VIOLETA SE EMOCIONAM E SE ABRAÇAM. CLOSE.  
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CORTA PARA/  
 
CENA 7. EXT/TARDE  
 
SONOPLASTIA: DIGITAIS (ISABELLA TAVIANI). PLANOS GERAIS. VÁRIAS       
TRANSIÇÃO DE TARDE PARA A NOITE. PANORAMA DO GOMEZ-63. 
 
CORTA PARA/  
 
CENA 8. APARTAMENTO DE CASSIANO. SALA DE ESTAR. INT/NOITE  
 
SONOPLASTIA: OFF. BRENDA, CASSIANO, ARTHUR E ELISA NA SALA DE          
ESTAR. ARRUMADOS.  
 

CASSIANO - Eu ainda não entendi sobre essa festa.  
 
BRENDA - Coisa da cabeça da Naomi. Louca, né?  
 
ELISA - É uma festa, é tipo uma reunião antes do casamento.  
 
ARTHUR - Será que as crianças vão ficar bem?  
 
ELISA - Claro meu bem, a dona Renata vai cuidar de tudo. Sem             
preocupações.  
 

TEMPO.  
 

BRENDA - Vão vocês na frente. Eu tenho que dar um telefonema.  
 
CASSIANO - Qual telefonema?  
 
BRENDA - Ah meu bem, são coisas do trabalho.  
 
CASSIANO - Ata!  
 
ARTHUR - Vamos então?  
 

CASSIANO, ARTHUR E ELISA SAEM. BRENDA PEGA O CELULAR E GRAVA UM            
ÁUDIO.  
 

BRENDA - Tá tudo certo. Pode aparecer daqui há quinze minutos.  
 

CLOSE EM BRENDA. MISTÉRIO.  
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CORTA PARA/  
 
CENA 9. APARTAMENTO DE VIOLETA. SALA DE ESTAR. INT/NOITE  
 
NAOMI, ELISA E BRENDA, CONVERSAM EM UM CANTO. CASSIANO,         
LEANDRO, VIOLETA E ARTHUR APROVEITAM A FESTA. MÚSICA AMBIENTE.  
 

NAOMI - Decidi fazer essa comemoração pra celebrar. Meu casamento tá tão            
perto.  
 
BRENDA - Acho um exagero, mas que bom que tá só entre os amigos.  
 
NAOMI - Você disse que iria me trazer uma surpresa. Cadê ela?  
 
BRENDA - Ainda não chegou. Quando você souber, vai ficar de cara.  
 

A CAMPAINHA TOCA.  
 

NAOMI - É a sua surpresa?  
 
BRENDA - Ainda tá muito cedo.  
 
ELISA - Chamou mais alguém?  
 
NAOMI - Ah lembrei. Convidei o Vicente e o Rômulo.  
 
ELISA - Sua mãe não vai gostar nada disso.  
 
NAOMI - Deixa ela comigo. Não vai ter nenhum barraco.  
 

NAOMI ABRE A PORTA E RECEBE VICENTE E RÔMULO. VICENTE E RÔMULO            
FELIZES, CUMPRIMENTAM NAOMI. CORTA PARA VIOLETA QUE OBSERVA        
VICENTE ENTRANDO. VIOLETA SÉRIA. CORTA PARA NAOMI.  
 

NAOMI - Tô tão feliz por ter vocês aqui.  
 
VICENTE - Eu tô feliz por você. (T) A pirralha vai casar. (SORRI)  
 
NAOMI - Deixa de ser idiota. (SORRI) Fiquem á vontade.  
 

VICENTE E RÔMULO VÃO PARA OUTRO CANTO. NAOMI VAI EM DIREÇÃO Á            
VIOLETA.  
 

VIOLETA (SÉRIA) - O que significa isso?  
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NAOMI - Cê tá falando do Vicente?  
 
VIOLETA - O que esse rapaz tá fazendo na minha casa?  
 
NAOMI - Mãe, esse rapaz é seu filho e meu irmão. Poxa, hoje é uma festa                
pra mim e o Leandro. Eu não quero esse clima pesado.  
 
VIOLETA - Tudo bem. (T) Só vou permitir esse sujeito aqui por respeito. Mas              
não faça ter que conversar com ele.  
 
NAOMI - Não se preocupe, eu não farei.  
 

VIOLETA OBSERVA VICENTE. VICENTE E RÔMULO DÃO RISADAS JUNTOS         
COM CASSIANO.  
 
CORTA PARA/  
 
CENA 10. APARTAMENTO DE LAERTE E LEANDRO. SALA DE ESTAR.          
INT/NOITE  
 
A PORTA DA RUA SE ABRE. REVELA SER DANIEL. DANIEL COM UM VISUAL             
MELHOR.  
 

DANIEL - Voltei… Cadê o Leandro?  
 
NELE. CORTA PARA/  
 
CENA 11. APARTAMENTO DE VIOLETA. SALA DE ESTAR. INT/NOITE  
 
BRENDA OLHA O CELULAR. SORRI. BRENDA VAI PARA PRÓXIMO A PORTA           
DA RUA.  
 

BRENDA (IRÔNICA) - (BATE PALMAS) Meus amigos, eu quero pedir um           
pouco de silêncio. 
 

SILÊNCIO. TODOS OLHAM PARA BRENDA. CURIOSOS.  
 

BRENDA - Eu havia comunicado com Naomi, que eu tenho uma surpresa pra             
ela. Na verdade, uma surpresa pra todos. Inclusive pra mim quando eu vi.  
 
VIOLETA - Que surpresa?  
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BRENDA - Calma, em instantes todos saberão. (T) Inclusive o Leandro. Vai            
se surpreender.  
 
LEANDRO - Mal posso esperar.  
 

A CAMPAINHA TOCA.  
 

BRENDA - Opa… É a grande surpresa!  
 

BRENDA ABRE A PORTA DA RUA E LAERTE APARECE PARA TODOS.           
SONOPLASTIA: INSTRUMENTAL (TENSO). CLOSES ALTERNADOS EM TODOS       
CHOCADOS.  
 

VICENTE (TENSO) - Laerte? Você tá vivo? 
 

LEANDRO PERPLEXO. SEM AÇÃO.  
 

BRENDA - Calma, tem muita coisa pra ser explicada.  
 
VIOLETA - Eu não tô acreditando nisso.  
 
ARTHUR - Como assim vivo? Eu vi seu corpo sendo levado. Você tava             
morto. Como vivo?  
 
LAERTE - Vivo porque eu não morri. (T) Porém, não é com vocês que eu               
quero falar.  
 

LAERTE OLHA PARA LEANDRO E SE APROXIMA UM POUCO DE LEANDRO.  
 

LAERTE - E aí, meu irmão? Tô vivo! Gostou?  
 
LEANDRO - Eu não sei o que falar. Eu/  
 
LAERTE (POR CIMA) - Sabe. Você sabe bem o que falar. (T) Pra que perder               
tempo com teatros, Leandro? Ou eu devo te chamar de (ALTO) LAERTE!!!  
 

TODOS MAIS AINDA CHOCADOS. CLOSES. TENSÃO AUMENTA.  
 

NAOMI - O quê? Do que é que cê tá falando?  
 
LAERTE - Fala desgraçado, fala, vai fala!  
 
LEANDRO - Você tá muito nervoso, precisa se acalmar. Se controla!  
 

 
 

VIDAS IDÊNTICAS (3ª TEMP.) MEGAPRO 2019 



VIDAS IDÊNTICAS (3ª TEMP.) MEGAPRO 2019 
 

 

LAERTE - Eu tô com ódio, eu tô com desprezo. Agora nervoso? Eu não tô.  
 
NAOMI - Eu não posso ter me enganado durante tanto tempo assim.  
 
CASSIANO - Esse homem é doente!  
 
ELISA - Isso é inacreditável!  
 
LEANDRO (ALTO) - Parem! Por favor, cês não sabem que estão dizendo.            
(RESPIRA FUNDO) Acalmem-se! 
 

LEANDRO VAI ATÉ A MESA DE DRINKS E FAZ UM. LEANDRO VOLTA EM SUA              
POSIÇÃO. LEANDRO TOMA O DRINK. NESTE EXATO MOMENTO, LEANDRO         
REVELA SER LAERTE DURANTE TODO ESSE TEMPO. ENQUANTO, LAERTE         
QUE REAPARECEU É LEANDRO.  
 

LAERTE - É… Eu sou o Laerte!  
 

CLOSES ALTERNADOS. NAOMI COMEÇA A CHORAR. TODOS NA SALA DE          
ESTAR COMPLETAMENTE CHOCADOS. SONOPLASTIA: OFF. 
 

LEANDRO (EMOCIONADO) - Desgraçado! Filho da puta! Como cê teve          
coragem de fazer isso comigo? (T) Você quase destruiu a minha vida, você             
tentou me matar, me prendeu e ainda se passou por mim por mais de um ano                
Laerte. (ALTO) Você é doente, Laerte!  
 
LAERTE - Eu não tive outra escolha. Era minha única opção e você sabia              
bem disso.  
 
LEANDRO - Não tinha outra escolha? (GRITA) Você quase me matou por            
uma ambição sem fim. Você destruiu nossa relação por essa maldita           
ambição por status e poder. Eu sou teu irmão, cara! Teu melhor amigo! (T)              
Você tinha várias outras escolhas, mas preferiu acabar comigo pra ficar           
insistindo nesse maldito golpe. Golpe esse que você perdeu Laerte! Fim do            
jogo! 
 
LAERTE (ALTO) - Fim pra você que sempre se mostrou um perdedor, zero a              
esquerda, um nada. (T) Sabe o que cê devia fazer? Me agradecer por ainda              
tá vivo e livre.  
 
LEANDRO - Eu sempre te amei, te protegi, te acolhi. Porque pra mim, você              
era tudo que eu tinha na vida. Tudo que eu sempre quis ser. Tudo de melhor                
que existia no mundo. (T) O que eu fiz por você, nenhum outro irmão faria.               
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(T) Você me destruiu duas vezes… A primeira foi na nossa festa de quinze              
anos e a segunda agora. A gente com trinta anos. (T) DESGRAÇADO!!!  
 

LEANDRO DÁ UM MURRO NA CARA DE LAERTE. LAERTE VAI PARA A PAREDE             
E VIRA O ROSTO. BRENDA SE APROXIMA DE LEANDRO.  
 

BRENDA - Calma, não adianta vocês brigarem agora. O que tá feito, tá feito.              
(T) Agora sai de perto dele.  
 

CLOSE EM LEANDRO. BRENDA E LEANDRO SE AFASTAM DE LAERTE. NAOMI           
SE APROXIMA.  
 

NAOMI (TRISTE) - Como cê conseguiu fingir esse tempo todo? Hein? (T) A             
gente ia se casar, construir uma família, ter uma vida juntos. Qual o tamanho              
da sua frieza? (ALTO) Monstro!  
 

LAERTE DE CABEÇA BAIXA E COM UM REVÓLVER NA CINTURA. ELE SE            
APROXIMA DE NAOMI. BRENDA PERCEBE.  
 

BRENDA (ALTO) - Naomi, cuidado! Ele tá com uma arma!  
 

SONOPLASTIA: INSTRUMENTAL (AÇÃO). NAOMI ESPANTADA COM O AVISO        
DE BRENDA. EM MOVIMENTOS RÁPIDOS, LAERTE LEVANTA A CABEÇA,         
AGARRA NAOMI TIRA A ARMA DA CINTURA E APONTA PARA A CABEÇA DE             
NAOMI.  
 

NAOMI (ALTO/TENSO) - SOCORRO!!! 
 
VIOLETA (TENSA) - Minha filhaaaa!  
 
LAERTE (DESESPERADO/ALTO) - Cala a boca! (T) Eu vou acabar com           
todos vocês, eu vou mandar chumbo sem parar. Quem vai primeiro? A filha             
vadia, a véia putona ou qualquer um de vocês?  
 
VIOLETA (ORDENA) - Larga a minha filha, seu infeliz! Larga ela!  
 
LAERTE - Eu mandei você calar a merda dessa boca! (T) Eu vou matar              
vocês, eu vou, vou sim. Mas antes, vou contar como foi fácil enrolar vocês,              
acabar com meu irmãozinho. Ah, mas foi fácil.  
 
BRENDA (TENSA) - Você não vai conseguir nada com isso, Laerte!  
 
LAERTE - Eu já mandei cê calar essa boca, sua vagabunda!  
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CLOSE EM LAERTE. CORTA PARA/  
 
CENA 12 (FLASHBACK). APARTAMENTO DE LAERTE E LEANDRO. SALA DE          
ESTAR. INT/NOITE  
 
RECONSTITUIÇÃO DA CENA 35 DO EPISÓDIO 9. - LAERTE EM OFF.  
 

LAERTE (V.O) - Eu tava me lamentando me lamentando pelo fato da Violeta             
ter descobrido o meu caso com o Vicente. (T) Também com muito ódio, eu              
procurava uma saída e não encontrava. Foi naquela noite que meu           
apartamento foi movimentado. Teve gente chegando, gente batendo na         
porta, teve de tudo. Até que a primeira pessoa que surgi, me traz a solução.  
 

CORTA OFF DE LAERTE.  
 

LAERTE - Entra! A porta tá aberta!  
 

A PORTA ABRE E SURGE LEANDRO. LEANDRO ENTRA.  
 

LAERTE - Ora, ora! Que bela surpresa.  
 
LEANDRO - Por que a surpresa? Eu moro aqui também.  
 
LAERTE - Achei que ia ficar mais tempo fora.  
 
LEANDRO - Resolvi voltar logo. (T) Bom, eu vou tomar um banho agora, tô              
muito cansado dessa viagem.  
 
LAERTE - Vai lá!  
 

LEANDRO SAI. CLOSE EM LAERTE OTIMISTA.  
 

LAERTE - É o Leandro que vai me salvar… É ele!  
 

CORTE DESCONTÍNUO. LAERTE ENTRA NA SALA DE ESTAR. A CAM PASSA           
PELO AMBIENTE E REVELA VIOLETA COM UM REVÓLVER NA MÃO,          
APONTANDO PARA LAERTE. VIOLETA FRIA. CLOSE EM LAERTE        
SURPREENDIDO. SONOPLASTIA: INSTRUMENTAL (TENSO). 
 

LAERTE - O que é isso? Tá fazendo o que aqui?  
 
VIOLETA - Eu vim pra acabar com você.  
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LAERTE - Acabar comigo? Foi isso que eu ouvi? (T) Olha, sinceramente…  
 
VIOLETA - Cala a boca, desgraçado! (T) Você destruiu minha família, se            
enfiou na minha vida e acabou com a minha relação com o Vicente. Seu              
infeliz!  
 
LAERTE - O Vicente se apaixonou por mim. Eu não tenho culpa, culpe o seu               
filho.  
 
VIOLETA - Eu já me culpo o suficiente por não ter enxergado você antes. O               
canalha, monstro… Isso vai acabar agora! Eu não vou deixar você chegar            
perto do Vicente ou da minha família.  
 
LAERTE - E o que é que cê vai fazer com essa arma? Hein? Pode falar, o                 
que vai fazer? Se nem foi capaz de perceber que tava sendo enganada, não              
vai saber me matar.  
 
VIOLETA (ALTO) - Você não brinca comigo! Não sabe do que uma mulher             
ferida é capaz de fazer.  
 
LAERTE (ALTO) - E você não brinca comigo, sua velha imbecil. Eu sou             
capaz de muito mais para alcançar meus objetivos. Eu posso destruir você            
quando eu quiser.  
 

CLOSES ALTERNADOS. TENSÃO. VIOLETA DISPARA ALGUNS TIROS E        
ACERTA EM UM VASO, PORTA, ARMÁRIO. VENDO QUE VIOLETA IA          
DISPARAR, LAERTE CORRE E SE ESCONDE. CLOSE EM VIOLETA. TENSA. A           
CAM REVELA LAERTE ATRÁS DE VIOLETA. VIOLETA SE VIRA RAPIDAMENTE,          
ELA SE ASSUSTA COM LAERTE E SE AFASTA. SONOPLASTIA:         
INSTRUMENTAL (AÇÃO). LAERTE VAI PARA CIMA DE VIOLETA, TIRA A ARMA           
DE SUA MÃO E A JOGA NO CHÃO. LAERTE APONTA A ARMA PARA VIOLETA.              
A CENA INTERCALA COM LEANDRO OUVINDO TODA A CONVERSA EM UM           
CORREDOR.  
 

LAERTE - E agora? Quem é que tá por cima? (SORRI)  
 
VIOLETA (NERVOSA) - Você vai me matar? Vai?  
 
LAERTE - Eu deveria te matar, deveria. (T) Mas eu te falei que não é assim                
que as coisas são. Eu ainda vou ter tudo que é seu.  
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VIOLETA - Você nunca vai ter o meu dinheiro, nunca!  
 
LAERTE - Vai embora vai, vai logo antes que eu mude de ideia. 
 
VIOLETA - O quê?  
 
LAERTE - Desaparece da minha frente!  
 

VIOLETA LEVANTA DO CHÃO BASTANTE INSEGURA E SAI DESESPERADA.         
CLOSE EM LAERTE. SONOPLASTIA: OFF. TEMPO. LEANDRO APARECE NA         
SALA DE ESTAR. NELE, PERPLEXO.  
 

LEANDRO - Então te descobriram?  
 
LAERTE - Leandro/ 
 
LEANDRO (POR CIMA) - Eu ouvi tudo! A Violeta veio aqui pra te matar, te               
matar pois descobriu toda a sua sujeira.  
 
LAERTE - Descobriu, mas não vai adiantar. A gente vai seguir com o golpe.              
Vai dar tudo certo.  
 
LEANDRO (ALTO) - Que golpe Laerte? Acorda pra realidade! A gente           
perdeu, você perdeu. Aceita!  
 
LAERTE (ALTO) - Eu não tenho que aceitar nada. Eu não aceito derrotas e              
nem empates. Só estou disposto as vitórias e você sabe bem disso.  
 
LEANDRO - O que eu sei é que não dá tempo de mais nenhum outro plano                
incrível. Não existem saídas, plano b, nada!  
 
LAERTE - Não existe porque você é um idiota, você não pensa como eu.  
 
LEANDRO - O melhor que a gente tem que fazer agora é vazar, sumir dessa               
cidade, desse país.  
 
LAERTE (GRITA) - Não!  
 

CLOSES ALTERNADOS. TEMPO. 
 

LAERTE (TOM NORMAL) - Não! (T) Eu tenho um plano, um plano genial.  
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LEANDRO - Plano? Que plano?  
 
LAERTE - Eu serei dado como morto.  
 
LEANDRO - Do que é que cê tá falando?  
 
LAERTE - Eu vou fingir de morto e você vai assumir meu lugar. Você vai               
continuar com nosso golpe. Aproveita que aquela cadela da Naomi é           
apaixonada em você, é nela que vamos concluir o que viemos fazer aqui. Vai              
dar certo, é um plano genial, não tem como dar errado/ 
 
LEANDRO (POR CIMA/ALTO) - Chega! Eu me recuso a participar disso! Eu            
não quero mais essa vida e não pense que eu vou permitir você seguir com               
isso. Isso é doença, você já tá passando dos limites. 
 
LAERTE - Você não tem o direito de me atrapalhar. E você tem que me               
ajudar, Leandro. Sempre me ajudou, vai falhar agora por quê?  
 
LEANDRO - Porque esse é meu limite. Eu não aguento mais viver assim,             
viver da forma que cê quer que eu viva. Eu não quero mais brincar com os                
sentimentos das pessoas. Você usa as pessoas da forma mais cruel           
possível.  
 
LAERTE - Eu já falei milhares de vezes, mas não vejo problema em repetir              
mais uma vez. Essa é a nossa vida, não tem outra. Não há redenção pra nós                
dois. É assim que a gente vive e vai ser até o fim, porra.  
 
LEANDRO - Não mais! Eu tenho dinheiro suficiente pra sumir de uma vez por              
todas e esquecer de tudo isso.  
 
LAERTE - Você não tem o direito de fazer isso com a gente.  
 
LEANDRO - Eu já tô fazendo.  
 

LEANDRO VAI EM DIREÇÃO PARA PORTA DA RUA. CLOSE EM LEANDRO.  
 

LAERTE (O.S) - Leandro, espere!  
 

MISTÉRIO. LEANDRO VIRA PARA LAERTE. A CAM REVELA LAERTE         
APONTANDO O REVÓLVER PARA LEANDRO.  
 

LEANDRO - Que brincadeira é essa?  
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LAERTE - Você não vai sair daqui. Não vai colocar todo meu trabalho a              
perder.  
 
LEANDRO - Você não teria a coragem de atirar em mim. Laerte, eu sou o               
Leandro, seu irmão. Para com isso.  
 
LAERTE - Não se atreva a mudar meus planos.  
 

LAERTE DISPARA CONTRA LEANDRO. A BALA ACERTA NA BARRIGA.         
LEANDRO FICA TONTA E CAI DE JOELHOS NO CHÃO. LEANDRO COM           
RESPIRAÇÃO OFEGANTE.  
 

LEANDRO - Como teve coragem de fazer isso?  
 

LAERTE SE APROXIMA PERTO DE LEANDRO.  
 

LAERTE (TENSO) - Você não vai morrer… Você vai ficar bem. Eu não fiz              
isso pra te matar, só pra te parar. Vai ficar tudo bem.  
 

A VOZ DE LAERTE É COLOCADA EM VOICE OVER ENQUANTO A CENA É             
MOSTRADA.  
 

LAERTE (V.O) - Depois do tiro, foi ai que tudo aconteceu.  
 

LEANDRO DESMAIA. LAERTE TIRA A CAMISA DE LEANDRO. SUJA O          
APARTAMENTO COM SANGUE.  
 

LAERTE (V.O) - E logo depois, eu conseguir o corpo dele no IML e levei para                
um hospício. Fiquei sabendo que ele se recuperou, demorou um tempo, mas            
não morreu. Fiquei aliviado.  
 

FIM DO FLASHBACK. CORTA PARA/  
 
CENA 13. APARTAMENTO DE VIOLETA. SALA DE ESTAR. INT/NOITE 
 
CONTINUAÇÃO DA CENA 11 - LAERTE CONTINUA SEGURANÇA NAOMI E          
AMEAÇANDO TODOS COM A ARMA. 
 

LAERTE - Tá pronta pra morrer?  
 
NAOMI - Você não vai ganhar nada com isso, seu infeliz!  
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LAERTE - Você tá muito enganada, vou ganhar mais do que você imagina.  
 
VIOLETA - Chega! Para com isso, desgraçado! Não é ela que você quer…             
Sou eu, é o meu dinheiro, é tudo que eu tenho!  
 

TEMPO. LAERTE PENSATIVO.  
 

LAERTE - Não é que a vaca tem razão… Não é com a piranha filha que eu                 
vou descontar.  
 

LAERTE JOGA NAOMI PARA O LADO E ELA BATE A CABEÇA NA MESA.             
DESMAIA.  
 

VIOLETA (TENSA/ALTO) - Naomi! (T) Maldito!  
 

LAERTE LEVANTA APONTA O REVÓLVER PARA VIOLETA. CLOSES        
ALTERNADOS ENTRE VIOLETA E LAERTE.  
 

LAERTE - Eu vou acabar com você. Não é ela que merece um tiro, é               
você…Um tiro na cabeça ou no peito? Tô te dando a opção de escolher,              
anda, fala!  
 

VICENTE SE APROXIMA AOS POUCOS DE VIOLETA.  
 

LEANDRO - Chega, Laerte! Chega!  
 
LAERTE (ALTO) - Cala a boca! Você cala a boca, eu não quero, não… Não               
quero ouvir mais nada vindo de você. (T) Anda Violeta, responde porra!  
 
VIOLETA - Você é um monstro! Eu nunca vou te perdoar, nunca vou te              
perdoar por entrar na minha família e desgraçar tudo.  
 
LAERTE - Já vi que não quer responder. Seja como você quiser.  
 

SLOW MOTION: LAERTE DISPARA UMA BALA PARA VIOLETA. RAPIDAMENTE,         
VICENTE SE JOGA NA FRENTE DE VIOLETA E A BALA ACERTA SEU PEITO.             
LAERTE CHOCADO. VICENTE CAI NO CHÃO E VIOLETA SE DESESPERA. FIM           
DO SLOW MOTION. SONOPLASTIA: TOMASO ALBINONI (ADAGIO IN G         
MINOR). VIOLETA SE ABAIXA PRÓXIMO DE VICENTE. CLOSES ALTERNADOS.  
 

LAERTE - O que eu fiz? Vicente? Meu Vicente…  
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BRENDA APARECE DE SURPRESA ATRÁS DE LAERTE. COM UM GOLPE, ELA           
JOGA ELE NO CHÃO. BRENDA PEGA O REVÓLVER DA MÃO DE LAERTE E             
APONTA PARA ELE.  
 

BRENDA - Acabou! Fim da linha!  
 

CLOSE EM LAERTE TRISTE E COM MEDO. VIOLETA PEGA EM VICENTE.  
 

VIOLETA (TRISTE) - Meu filho, meu filho… Você não pode morrer.  
 
VICENTE (AGONIZANDO) - Mãe, quem não podia morrer era você. Não           
nessa situação que eu criei.  
 
VIOLETA - Não fala nada! Vai ficar bem, tudo vai ficar bem! (T) Alguém              
chama uma ambulância, rápido!  
 
ELISA - (PEGANDO O CELULAR) Eu já tô ligando.  
 

SONOPLASTIA: OFF. CORTE DESCONTÍNUO. A CAM ABRE EM ALGEMAS         
SENDO COLOCADAS EM LAERTE.  
 

DELEGADO - O senhor está preso, Laerte Braga!  
 

CLOSE EM LAERTE. BRENDA SE APROXIMA DE LAERTE.  
 

BRENDA - Viu? O jogo acabou pra você.  
 
LAERTE - Você que pensa, sua ordinária!  
 
BRENDA - Meus pensamentos nunca foram tão concretos. Podem levar esse           
assassino daqui.  
 

O DELEGADO E OS POLICIAIS SAEM COM LAERTE. CORTA PARA NAOMI,           
SENTADA NO SOFÁ AO LADO DE LEANDRO.  
 

LEANDRO - Você tá bem?  
 
NAOMI - Acho, acho que sim. A minha cabeça ainda dói um pouco. (T) Mas               
cadê a minha mãe, meu irmão, o Laerte?  
 

 
 

VIDAS IDÊNTICAS (3ª TEMP.) MEGAPRO 2019 



VIDAS IDÊNTICAS (3ª TEMP.) MEGAPRO 2019 
 

 

LEANDRO - Aconteceu umas coisas terríveis aqui. O Laerte atirou contra a            
sua mãe, mas o Vicente se jogou na frente e acabou recebendo a bala. O               
Vicente foi pro hospital. A sua mãe e o Rômulo forami acompanhar.  
 
NAOMI (SURPRESA) - Meu Deus! (TENSA) Eu preciso, preciso ver meu           
irmão!  
 
LEANDRO - Calma, calma, calma! Ele ainda tá sendo atendido e você ainda             
tá muito mal. Ele vai sair dessa.  
 
NAOMI - Eu tô muito preocupada! (T) Mas e o seu irmão?  
 
LEANDRO - O Laerte foi preso!  
 
NAOMI - Ainda bem… Quer dizer/  
 
LEANDRO (POR CIMA) - Tudo bem, não precisa se preocupar. O Laerte já             
tava passando da conta mesmo.  
 

CLOSE EM NAOMI. CORTA PARA/  
 
CENA 14. EXT/NOITE  
 
TRANSIÇÃO DA NOITE PARA O DIA.  
 
CORTA PARA/  
 
CENA 15. HOSPITAL. RECEPÇÃO. INT/MANHÃ  
 
VIOLETA TIRANDO UM COCHILO EM UMA DAS CADEIRAS. O MÉDICO          
APARECE E SE APROXIMA DE VIOLETA.  
 

MÉDICO - Dona Violeta?  
 

VIOLETA ACORDA UM POUCO ASSUSTADA.  
 

VIOLETA - O que foi? Como tá o Vicente?  
 
MÉDICO - Desculpe, não foi minha intenção te assustar. (RISOS)  
 
VIOLETA - (SE LEVANTA) Imagina, doutor. Eu nem consegui dormir direito,           
mas como tá Vicente?  
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MÉDICO - É, o estado dele foi muito grave, mas conseguimos retirar a bala              
do seu peito. Ele vai ter que ficar uns dias aqui e depois de repouso.  
 
VIOLETA - E onde que ele tá?  
 
MÉDICO - Ele já foi transferido pro quarto. Se você quiser ver ele, fique á               
vontade.  
 
VIOLETA - Eu, eu adoraria. 
 
MÉDICO - Vamos!  
 

CORTA PARA/  
 
CENA 16. DELEGACIA. CELA. INT/MANHÃ  
 
LAERTE SOZINHO NA CELA. OBSERVA O LOCAL COM NOJO.  
 

LAERTE - Que lugar pavoroso! Eu não consigo acreditar que tem gente que             
consegue viver aqui. (T) Eu não nasci pra esse lugar.  
 

POLICIAL APARECE.  
 

POLICIAL - Tem visita pra você.  
 
LAERTE - Uau! Foi mais rápido que imaginava! (T) A propósito policial,            
quando cê vai me visitar aqui? Eu digo, visitas que poderão render momentos             
icônicos e inesquecíveis.  
 
POLICIAL - Se comporte, detento!  
 
LAERTE (SORRI) - Você que manda!  
 

LEANDRO APARECE TENSO.  
 

POLICIAL - Vocês tem dez minutos.  
 

O POLICIAL SAI. CLOSES ALTERNADOS.  
 

LEANDRO - Oi, Laerte!  
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LAERTE - A sua cara de pau é fascinante, meu querido irmão.  
 

CORTA PARA/  
 
CENA 17. HOSPITAL. QUARTO. INT/MANHÃ  
 
VIOLETA ABRE A PORTA DEVAGAR E ENTRA. VICENTE DEITADO NA CAMA E            
CANSADO. VIOLETA SE APROXIMA DA CAMA DE VICENTE.  
 

VICENTE - Mãe?  
 
VIOLETA - Oi… Meu filho!  
 
VICENTE (SORRI) - Você me chamou de filho… Como antes.  
 
VIOLETA - É! Tudo como antes!  
 

TEMPO. SONOPLASTIA: INSTRUMENTAL (TRISTE).  
 

VICENTE - Me perdoa?  
 
VIOLETA - Te perdoa?  
 
VICENTE - Me perdoa por tudo. Eu não queria que nada disso tivesse             
acontecido, eu não queria isso.  
 
VIOLETA - Não cabe nenhum pedido de perdão seu e nem meu. Fomos             
vítimas de um psicopata doentio. Na verdade, eu que preciso mais do seu             
perdão. Eu fui tão injusta, tão cruel com você.  
 
VICENTE - Eu sofri muito, mãe.  
 
VIOLETA - Eu também sofri. (T) Sofremos e todo esse sofrimento nos            
afastou. Ele nos feriu.  
 
VICENTE (TRISTE) - Eu nunca quis te magoar, eu nunca quis te trair. Eu só               
amei a pessoa errada e o meu erro foi crucial.  
 
VIOLETA - A gente sempre tenta acertar, né? Mas no final das contas,             
somos os próprios alunos de nossas vidas.  
 
VICENTE - Acho que tô ficando craque nessa coisa de errar.  
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VIOLETA - Você me salvou Vicente, nada que eu fizer vai ser maior do que               
você fez. Você podia ter morrido.  
 
VICENTE - Eu que não podia de maneira alguma deixar você morreu. Eu             
nunca deixei de te amar, mãe.  
 
VIOLETA (TRISTE) - E você acha que eu deixei de te amar? (T) Nunca! Eu               
também não ia me perdoar se o Laerte tivesse te matado, sem eu poder dizer               
o quanto você é importante na minha vida. (T) Eu te amo, Vicente.  
 
VICENTE - Eu te amo, mãe.  
 

CLOSES ALTERNADOS. OS DOIS CAEM EM LÁGRIMAS E SE ABRAÇAM          
FORTE. CLOSE NELES EMOCIONADOS.  
 
SONOPLASTIA: OFF.  
 
CORTA PARA/  
 
CENA 18. DELEGACIA. CELA. INT/MANHÃ  
 
CONTINUAÇÃO DA CENA 16 - LAERTE E LEANDRO FRENTE A FRENTE.           
LAERTE DENTRO DA CELA E LEANDRO DO LADO DE FORA.  
 

LAERTE - Sabe que essa situação é uma baita surpresa pra mim/  
 
LEANDRO (POR CIMA) - Você achou que nunca ia ser preso, Laerte?  
 
LAERTE - Não, imagina! Eu não tive essa pretensão. Eu já achei que poderia              
ser preso. A minha surpresa é que eu fui preso antes de você. Por você ser                
bem mais idiota, eu achei que você seria preso antes.  
 
LEANDRO - Você sempre me julga assim e acha que cê tem o comando de               
tudo.  
 
LAERTE - E eu não tô errado.  
 
LEANDRO - Será que não? Olha onde cê tá agora, tá aí e eu aqui. Será que                 
ter o comando de tudo é mesmo o suficiente? Acho que não.  
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LAERTE - Acho que um tempo no hospício fez bem pra você. Ficou mais              
esperto, acordou pro real.  
 
LEANDRO - Eu acordei pra você e vi o monstro… O monstro que eu sempre               
achei que era meu irmão.  
 
LAERTE - Você me traiu, me entregou pra polícia.  
 
LEANDRO - Você que me traiu primeiro. Quase me matou, seu doente.  
 
LAERTE - Não haveria nenhuma traição, se você tivesse cooperado comigo,           
se tivesse confiado em mim e o plano sairia infálivel.  
 
LEANDRO - Chega! Eu não quero mais saber de planos. (T) Ainda tem             
tempo.  
 
LAERTE - Tempo de quê? Do que é que cê tá falando?  
 
LEANDRO - Vamo pegar todo o dinheiro que a gente tem e vamo vazar. Não               
tem mais motivo pra gente continuar nessa cidade. O que a gente tem é              
suficiente pra ter uma vida normal do outro lado do mundo, sei lá.  
 
LAERTE - Existem dois equívocos muito grandes na sua frase. Na verdade,            
tá mais para um parágrafo. O dinheiro que cê diz que a gente tem é graças a                 
mim. Se a gente dependesse de você, da sua incrível cabeça, a gente não              
teria dois oitavos que temos hoje e vida normal? (RISADA) Você é mesmo             
um idiota em achar que eu ou você podemos ter alguma vida normal.  
 
LEANDRO - Claro que podemos, isso é muito transparente pra mim. A gente             
pode sim.  
 
LAERTE - Não seja idiota! Você acha que a gente pode ter vida normal?              
Perdemos essa proeza desde os quinze anos quando eu e você matamos            
nossa família adotiva. Nada é normal pra gente, nem vida e nem as pessoas.              
Entenda isso de uma vez por todas.  
 
LEANDRO - Eu não quero mais essa vida, eu não quero mais isso pra mim.  
 
LAERTE (ALTO) - Problema é seu, porra! Não adianta me arrastar para o             
seu lado madre Teresa, essa é uma realidade que não cabe mais pra mim. 
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LEANDRO (ALTO) - Você fez muito pior comigo. Me arrastou pro inferno de             
vida que você vive. Matando e roubando pessoas, você me convenceu em            
achar que isso era vida, que isso era viver.  
 
LAERTE - E o que é que você queria? 
 
LEANDRO - Eu queria uma família. Eu queria ser amado por uma, eu queria              
ter algum tipo de formação, eu queria ter amigos, eu queria formar uma nova              
família e ainda ter minha antiga família. Eu queria ter um passado pra voltar e               
ser bem recebido. (T) É isso que eu queria!  
 

TEMPO. LEANDRO E LAERTE SE OLHAM. LEANDRO DECEPCIONADO,        
CHORA. TONS DE VOZES NORMAIS.  
 

LAERTE - Ingratidão… É, esse é teu nome.  
 
LEANDRO - E o seu é egoísmo.  
 
LAERTE - Egoísmo? Eu nunca fui egoísta, nunca com você. Eu sempre            
coloquei você em primeiro lugar. Tudo bem que você fazia uma merda atrás             
da outra, mas eu sempre te colocava em primeiro. Eu nunca te deixei pra              
trás, eu nunca quis seu mal. Se eu cometi alguns erros nessa vida, não foi só                
pra me beneficiar e sim pra ambos. Você não tem o direito de me chamar de                
egoísta. Agora eu sim, eu tenho o direito de te chamar de ingrato. Porque              
mesmo depois de tudo que eu fiz, você ainda teve coragem de me entregar.  
 
LEANDRO - Você foi longe demais dessa vez, ultrapassou os limites. Limites            
esses que eu já havia dito que eu não queria ultrapassar, mas não… Você              
seguiu, você ultrapassou.  
 
LAERTE - Eu não tive outra escolha, foi a saída mais fácil que eu encontrei.               
(T) Você é ingrato sim, reclama de não ter uma família, mas eu sempre estive               
do seu lado.  
 
LEANDRO - Eu queria aquela família que nos adotou. A gente era amado.  
 
LAERTE (ALTO) - Vamo deixar de ser idiota, vamo? Que mané família e que              
família, hein? Que na melhor das oportunidades humilhava e pisava a gente.            
Não era amor, eles não nos amavam, eles nos aturavam que é bem diferente              
de amar.  
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LEANDRO - O que é que você entende de amar? Você nunca amou ninguém              
e nem permitiu que ninguém te amasse, exceto eu.  
 
LAERTE - Você me julga que eu não entendo de amor, mas eu tenho noção               
sobre as pessoas, entendo como é a vida. A vida é essa: As pessoas não               
amam você, elas usam para se beneficiar, seja da maneira que for ou da              
situação que for. Amor é trama de livros e televisão. A vida real é              
completamente diferente.  
 
LEANDRO - Pra você pode ser, mas pra mim não é assim. Se você não               
recebeu o amor daquela família é porque você não se abria pra ninguém e              
ainda me manipulou pra fazer aquele massacre. Você me fez matar a minha             
única família.  
 
LAERTE - A sua família sou eu ou pelo menos era, né?  
 
LEANDRO - (RESPIRA FUNDO) É o seguinte… Eu quero te fazer uma            
proposta. Se você decidir esquecer toda essa história de golpe, a gente vaza             
pra outro lugar, esqueço tudo e a gente vive uma vida normal. Esquece essa              
gente, pensa mais em você.  
 

TEMPO. CLOSE EM LAERTE. LAERTE RI. 
 

LAERTE (TOM NORMAL) - Vai embora, vai Leandro! (T) Ou melhor, fica!            
Fica aqui pra escutar o que eu tenho pra dizer. Se quiser gravar também fica               
á vontade.  
 
LEANDRO - Eu não tô entendendo.  
 
LAERTE - Como sempre! (T)  

 
SONOPLASTIA: INSTRUMENTAL (SUSPENSE). A CAM VAI SE APROXIMANDO        
DO ROSTO DE LAERTE. 
 

LAERTE (FRIO) - Eu não vou embora, eu não vou esquecer essas pessoas,             
eu não vou pegar o MEU dinheiro e ir embora daqui. Eu não vou aceitar sua                
proposta ridícula, não vou não. Eu vou sair desse lugarzinho podre e nojento.             
Eu vou voltar para concluir meus objetivo e eu não vou admitir ninguém que              
esteja no meu caminho. Pode ser você ou qualquer outro, eu vou descartar             
como se faz como uma carta inútil no baralho. (T) A vagabunda da Brenda              
falou que o jogo acabou? Não mesmo! O que acabou foi o round two, o               
segundo tempo, estamos empatados e o que fazer? Prorrogação para eu           
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vencer, porque eu não empato, eu jogo pra vencer e eu vou vencer esse              
jogo, essa partida, essa batalha… Eu vou acabar com cada um de vocês e              
piedade vai ser a única coisa descartada a partir de agora.  
 

CLOSE EM LEANDRO ASSUSTADO. CORTA PARA LAERTE QUE SORRI         
FRIAMENTE.  
 
A IMAGEM CONGELA COMO SE FOSSE UMA FOTO EM UMA CARTEIRA DE            
IDENTIDADE.  
 
OS CRÉDITOS SOBEM AO SOM DE INSTRUMENTAL - TENSO.  
 

PARTICIPARAM DESTE EPISÓDIO  
 

ELENCO PRINCIPAL  
MARCOS PIGOSSI - LEANDRO/LAERTE 

CHRISTIANE TORLONI - VIOLETA  
FABIO SCALON - VICENTE 
CAMILA QUEIROZ - NAOMI 

GIOVANNA LANCELLOTTI - BRENDA 
BRUNO GISSONI - RÔMULO 

CAUÃ REYMOND - CASSIANO 
ERIBERTO LEÃO - ROGÉRIO 
SHERON MENEZES - ELISA 

KLEBBER TOLEDO - ARTHUR  
 

PARTICIPAÇÕES ESPECIAIS DESTE EPISÓDIO 
CAIO CASTRO - DANIEL 

SOPHIE CHARLOTTE - MARIANA  
 

MEGAPRO 2019 
 

“TODOS OS NOMES CITADOS E IMAGENS USADAS, SÃO APENAS PARA 
ENTRETENIMENTO FICTÍCIO, SEM NENHUM LUCRO TIRADO EM CIMA DISSO.”  
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