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CENA 1. AVENIDA. TRÂNSITO. CARRO. EXTERIOR. NOITE.  

Afonso dirigindo. Alta velocidade, ele pensativo. 

Afonso - Porra, você não vai entrar na minha       

mente. É só mais uma drogada. 

Corta para: 

 

CENA 2. CASA VITÓRIA. QUARTO. INTERIOR. NOITE. 

Vitória com algumas sacolas na cama, Valéria entra.        

Ritmo. Tensão.  

    Valéria -Que isso? Que sacolas são essas? Você  

não gastou o dinheiro que te dei com        

isso não, né? 

    Vitória - Foram minhas amigas da igreja, são       

doações, vamos fazer um brechó. Coisas      

da Mirtes. Lembra dela? 

    Valéria - Olha aqui na minha cara! Você acha        

que sou idiota? Quem tá velha e louca        

aqui, não sou eu.  

    Vitória - Fala direito comigo, sou sua avó.       

Não sou aqueles homens qual você vai       

pra cama não.  

    Valéria - Do que você tá falando? Agora está       

tendo ilusões? Esquizofrenia? 

    Vitória - Se tem alguma idiota, aqui é você.        

Eu sei muito bem que esse dinheiro       

é de coisa suja, você transa com 

qualquer um na rua. Então gastar com       

roupinhas, minhas coisinhas não tem     

problema algum.  

    Valéria - Você e o traste do Rafael vivem as         

custas desse dinheiro. Sou eu que 

sustento essa casa, ponho comida aqui      

dentro. Você vai amanhã mesmo devolver      

tudo, quero esse dinheiro na minha      

mão. 
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   Vitória - Pirou? Tá louca? (rir) Não vou fazer        

isso coisíssima nenhuma, meu amor.     

Você sabe o quanto gastei com você?       

Você tem um débito altíssimo comigo,      

Valéria. Isso aqui, não paga nada.  

    Valéria - Engraçado, que eu pensava que essa       

dívida, tinha acabado a muito tempo.      

Lembra de todos os favores que eu 

fazia para a senhora e seus amigos       

? Se não tiver lembrada, posso  

refrescar a mente. (t) Quero essas  

roupas devolvidas, dinheiro na  

minha mão ou você e seu netinho vão  

para o olho da rua amanhã mesmo.  

 

Close de Vitória. Valéria sai do quarto. Despenca,        

lágrimas.  

Corta para: 

 

CENA 3. FLAT EMPIRE. SALA. INTERIOR. NOITE. 

Leonora colocando um copo de conhaque. Eros anda pelo         

flat. 

  Eros - Nossa, muito maneiro. Tô mesmo 

querendo sair da casa do meu pai,     

aqui seria perfeito. Mas, acho que não       

consigo manter esse flat.  

Leonora - Isso é o menor dos problemas, fica por        

conta da empire toda a despesa. 

Precisamos apenas da sua total 

fidelidade.  

Eros - Não é possível que saia tão barato       

assim. 

Leonora - Barato? Acho o valor da fidelidade tão       

alto. Arrisco dizer que é quase 
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impossível igualar o valor da 

fidelidade, equivale a vida.  

Eros - Filosófica, né? 

Leonora - Quando necessário. Agora, quero ver o      

quão competente você é. 

Leonora tira o vestido, senta no colo de Eros. 

Leonora - Me mostra do que você é capaz, 

dependendo do seu desempenho, isso     

aqui é muito mais estará aos seus pés.  

Eros - Opa! 

 

 

Corta para: 

 

CENA 4. MANSÃO BACCO. QUARTO GAIA. INTERIOR.DIA 

Gaia muito concentrada no computador, Bacco entra. 

Bacco — Mandou mensagem, o que você tem de        

tão importante? 

Gaia — Depois da nossa conversa, eu fiquei       

pensando. O senhor tinha razão, fiquei      

dias trancada aqui no quarto,     

pensando, vendo e revendo.  

Bacco — E o que você concluiu? 

Gaia — Vou seguir os seu conselho, não por        

você. Mas, por mim. Tô perdendo muito       

tempo da minha vida, sem fazer nada. 

Bacco — É por vocês mesmo, filha. Por você        

que deve fazer as coisas, ninguém vai       

viver a sua vida melhor que vocês       

mesma.  

Gaia — Olha aqui no computador, esse é o        

meu projeto de vida. Vou fazer essa       

marca acontecer, estou criando um site      

com a ajuda de um menino, Rafael o        
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nome dele. E estou pensando em algo no        

Youtube,também.  

Bacco — olha, eu achei fantástico. Se      

apaixone pelo que vocÊ está fazendo,      

Gaia. Eu só quero que você seja feliz,        

sendo você mesma. 

Gaia — Obrigada, pai...te amo! 

Tempo neles, abraçados.  

Corta para: 

 

CENA 5. EMPRESA MARGOT.SALA MARCELA. INTERIOR. DIA.  

Diálogo já iniciado. Tensão vai ao meio da cena.  

Zé Luca — Eu estava fazendo balanço das contas       

e encontrei isso daqui.  

Marcela,analisa. Abismada.  

Marcela — Como isso aconteceu, Luca? Estamos      

sendo roubados a anos. Você tem ideia       

de quem possa esta fazendo isso? 

Zé Luca — Você realmente está em fazendo essa       

pergunta, Marcela? 

Marcela não responde, ainda meio zonza com a surpresa. 

Zé Luca — Claro que o nosso pai está metido        

nisso, é óbvio. Não precisei vasculhar      

muito para encontrar todas as entradas      

e saídas ilegais que ele fez. Afonso       

se acha muito esperto, mas.../ 

Marcela — Não posso acreditar, Luca, sério.       

Imagina só quando essa bomba estourar.      

Porque nossos acionistas vão querer     

recuar. Eu preciso pensar em alguma      

coisa. 

Zé Luca — Pois não só pense, como encontre uma        

solução para tudo. Eu já pensei e       

repensei e nada. Isso compromete muito      

a empresa. 
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Marcela surpresa. 

Corta para: 

 

CENA 6.CASA CAROLINA. SALA. INTERIOR. NOITE.  

Carolina recolhendo uns documentos, jogando na bolsa,       

papeis. Cai um folder. Reação de Carol. 

CORTA PARA QUARTO DE HENRIQUE.  

Carolina — Filho...Já ta saindo? 

Henrique — Já, preciso voar, to mega atrasado a        

senhora sabe como sou sistemático com      

horário.  

Carolina — Como um bom virginiano.  

Henrique — Sim (pausa) quer falar alguma coisa?       

precisa ser rápida.  

Carolina — Você sabe que te amo do jeito que         

você, né? Sem tirar nem pôr.  

Henrique — (brincando) Não sei... a gente      

nunca, sabe.  

Carolina — Henrique é sério, to sendo sincera       

com você. Não precisa querer mudar a       

sua essência, o que você é, para se        

encaixar no que as pessoas querem. 

Henrique — Seja direta, libriana.  

Carolina — Encontrei isso aqui jogado...meu     

mundo parou na hora, você não tá       

pensando, nisso. 

Henrique — (seco) É uma possibilidade, sempre      

achei isso, tem estudos que comprovam      

a cura gay, sinceramente. Acho que é       

uma opção minha mudar isso, já que a        

vida decidiu me dar, eu decido se       

aceito ou não. 

Carolina — Nunca escutei uma frase tão      

contraditória Henrique, na mesma frase     
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você diz que a vida deu e que é uma          

opção sua mudar. 

Henrique — Mãe, podemos conversar sobre isso      

outra hora? Tô atrasado e esse assunto       

requer muito tempo. 

Henrique dá um beijo em Carol e sai. Ficamos com ela. 

Corta para: 

 

CENA 7. CASA VALÉRIA. BANHEIRO. INTERIOR. NOITE.  

Valéria entra e começa vasculhar o armário do        

banheiro. Fria, joga todos os compridos no vaso, repõe         

com outras partilhas.  

Valéria — Nunca pensei que brincar de ser Deus        

era tão divertido...Vai para o inferno      

vovó. 

 

Corta para: 

 

CENA 8. ATELIÊ M. TEREZA. INTERIOR. NOITE.  

M. Tereza entra, descobre todos os manequins, nota que         

tem roupas faltando. Senti um cheiro estranho.  

M. Tereza — Mais que cheiro é esse? As pessoas        

estão perdendo a noção hoje em dia,       

uma hora dessas tacando fogo. Vou      

ligar na recepção agora.  

M. Tereza pega o telefone, disca, está mudo. O cabo          

está cortado.  

Maria Paula — 9 mil dias, 312 meses, 26 anos        

esperando por esse encontro. 

Reação de Tereza. 

Maria Paula — (cínica, fria) Quem é vivo sempre       

aparece, não é mesmo?  

M.Tereza — (surpresa, lágrimas) Isso não pode      

ser verdade (cínica) minha irmã? Por      

onde você esteve? Meu Deus do céu! 
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Abraça forte. 

Maria Paula — Não imaginei que você ficaria tão       

feliz, Tereza.  

M. Tereza — Como assim que não ficaria feliz?       

Você é minha irmã, foi dada como       

morta, nunca conseguimos encontrar    

nada, nenhum resto mortal. Todos os      

anos no dia da rebelião celebramos sua       

missa. Eu tenho motivos para dar uma       

festa.  

Maria Paula — Você sempre foi muito você sempre       

foi muito boa estilista, mas acho que       

deveria ter sido tornado atriz. Afinal      

suportar um papel durante tanto     

tempo... 

M. Tereza — Não tem nada fácil nisso, Paula.       

Você não sabe o quanto eu tenho       

sofrido. 

Maria Paula — Posso imaginar, ganhar uma família      

do nada, carreira, dinheiro, realmente     

é uma coisa muito dolorosa.  

M. Tereza — As coisas não são bem assim, Paula. 

Maria Paula — Acho que você precisa descansar,      

ganhar sua carta de alforria, viver a       

sua liberdade.  

Paula saca um revólver e atira contra Tereza, três         

vezes. Deita ao lado da irmã, Tereza respirando com         

dificuldade.  

Maria Paula — Prometo que você fará uma passagem       

perfeita... Não sou idiota como você,      

não mandei ninguém fazer o serviço por       

mim, eu mesmo vim cumprir com as       

minhas obrigações. Vai com Deus minha      

irmã 
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Paula beija a testa de Tereza, joga gasolina por todo          

o ateliê, ateia fogo na cortina. Olhar de Tereza para          

Paula saindo. Fogo se alastra pelo lugar. EFEITO.        

Suspiro profundo, Tereza acorda, grito. REAÇÃO DE       

GREG/ QUARTO DE TEREZA. 

M.Tereza — Paula ta viva! Ela ta viva, eu tenho         

certeza. Viva! 

Close de Tereza. Corta para: 

 

CENA 9.AP. VICENTE.QUARTO GABRIEL. NOITE.  

Gabriel olhando para foto da mãe na tela do         

computador. 

Gabriel — Pensei  que não estivesse em casa. 

Vicente — Consegue chegar mais cedo, pensei em       

sairmos pra jantar...mas, pelo jeito. 

Gabriel — Você não sente remorso?  

Vicente — Do que você tá falando? 

Gabriel — De ter matado ela! Ter matado a        

minha mãe, não tira o seu sono? 

Vicente — Gabriel/ 

Vicente vem saindo, Gabriel atrás.  

Gabriel — Todo mundo sabe que o senhor matou        

minha mãe, não sei como seus pacientes       

confiam em você, não é contraditório?      

Um médico salvar seus pacientes e      

matar a esposa... 

Vicente — Gabriel, a Claudia teve um câncer,       

fizemos tudo o que era possível.      

Estive com ela todo o tempo possível. 

Gabriel — Não foi o câncer que tirou a vida         

dela, foi a tristeza. O cansaço em       

disputar a sua atenção com seus      

pacientes, até mesmo no hospital. 

Vicente — As coisas não foram bem assim,       

Gabriel. Eu não sou especialista na      
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área, eu não podia deixar de      

trabalhar. Eu dei todo apoio que eu       

poderia, eu amo a sua mãe, com nunca        

vou amar outra pessoa.  

Gabriel — Mas isso é fácil, você nunca amou a          

minha mãe, você usou ela. Tirou tudo o        

que poderia tirar e descartou. As      

vezes me pergunto se o senhor nunca       

deu graças a Deus pelo câncer que ela        

desenvolveu. 

Vicente  — Cala a boca, cala a boca! 

Vicente segura Gabriel pela camisa, levanta a mão.        

Reação de Gabriel. Tensão. 

Corta para:  

 

CENA 10. MANSÃO M. TEREZA. QUARTO. INTERIOR. NOITE.  

Continuação da imediata da cena. M. Tereza tomando um         

copo de água.  

Greg — Foi só um pesadelo, Tereza. A Paula        

morreu a anos, isso é coisa da sua        

cabeça. Do filme que você assistiu      

antes de dormir. 

M. Tereza — Não é coisa da minha cabeça, é real.         

Não foi um pesadelo, foi um presságio,       

uma premonição. Você sabe que não      

erro. 

Greg — São mais de vinte anos, meu amor.        

Não tem como a Paula ter vivido tanto        

tempo escondida. 

M. Tereza — Talvez o corpo que acharam não       

fossem o dela, eu estava tão      

atordoada no dia.  

Greg — Volta a dormir. Impossível a Paula       

está viva e ter ficado tanto tempo       

longe, desaparecida. Só em novela. 
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M. Tereza — Uma pessoa que entra na cadeia,       

nunca mais é a mesma, a minha irmã não         

era a mesma pessoa quando matou o       

Antônio. Não duvido que ela tenha      

ficado todo esse tempo longe e volte       

para acabar com a nossas vidas.  

Greg — Acho que você precisa de um       

calmante, de viajar. Boa noite,     

Tereza. 

Corta para Tereza no quarto das filhas, observando        

cada uma delas.  

Corta para: 

 

CENA 11. AP. VICENTE. SALA. INTERIOR. NOITE.  

Clima exaltado. Muito Ritmo. 

Vicente — (soltando) Você me faz perder a       

cabeça, Gabriel.  

Gabriel — Você perde a cabeça porque sabe que        

é verdade, tenho certeza que na sua       

consciência isso grita. Até a minha      

mãe sabia disso. 

Vicente — Você precisa de um psiquiatra,      

tratamento muito intenso para enxergar     

as coisas melhor.  

Gabriel — O meu caso pode até ser tratado com         

terapia, mas o seu não tem solução.       

Caráter é questão de nascença. Tem ou       

não tem e você não nasceu com isso. 

Vicente — Será mesmo Gabriel? Será mesmo que       

você pode subir nesse pedestal? Notas      

ruins, diversas reclamações onde que     

quer seja, grosseiro, antissocial,    

egoísta. Um drogado...Você acha que eu      

e a Claudia não sabia?  

Gabriel ainda tenta falar.  
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Vicente — Escola mais cara do Rio de Janeiro,        

viagens para todos os lugares que você       

queria, tentamos de tudo, Gabriel.     

Mas, se um risco não fosse feito do        

jeito que você queria era motivo para       

o fim do mundo e justificar seu       

comportamento idiota, irresponsável.   

Você não foi visitar sua mãe nenhum       

dia que esteve internada. 

Gabriel — (lágrimas) Eu odeio hospital, eu não       

queria ver minha mãe daquela maneira. 

Vicente — Você nunca cogitou que aquela      

maneira poderia ser a última e que ela        

queria ter o filho por perto ao menos        

um dia? 

Gabriel — Ela Não era assim, não iria me        

cobrar, como nunca cobrou. 

Vicente — Tem coisas que a gente não precisa        

cobrar, tem coisas que é questão de       

empatia, de amor. Coisa que você não       

aprendeu a desenvolver por  ninguém.  

Gabriel — VocÊ falando de amor? É isso mesmo        

que estou ouvindo Dr. Vicente ? 

Vicente — Talvez a sua noção de amar que        

esteja errada, filho. Porque fiz sua      

mãe muito feliz, amei e amo como nunca        

amei ninguém, amo você muito. Mas, não       

posso te fazer se sentir amado, se       

você não sabe se abrir para receber.  

Gabriel sem reação. Vicente apenas sai para o        

corredor. Ficamos com Gabriel.  

Corta para: 
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CENA 12. EMPRESA MARGOT. SALA MARCELA. INTERIOR. DIA.  

Marcela anda de um lado para o outro na sala. Zé na            

cadeira dela. 

Marcela — Eu não preguei o olho com a história         

do papai. Nós precisamos fazer alguma      

coisa, sem chamar muito atenção. 

Zé Luca — Ele iria perceber se conseguimos      

invadir as contas dele e pegar esse       

dinheiro de volta. Se contarmos para      

nossa mãe, você já sabe, né. Dona       

Margot aniquila ele. 

Marcela — Não tem a menor condição, Zé. 

Zé Luca — Não é só isso que ta tirando o seu          

sono, to percebendo você fora de si a        

muito tempo. 

Otávio entra na sala, sem bater. 

Otávio — Marcela, nós precisamos    

resolver...Ah, desculpa, não sabia que     

você estava em reunião. 

Marcela — Mesmo seu eu não estivesse, você       

perdeu os bons modos? 

Otávio — Desculpa, eu realmente precisava     

falar com você urgentemente.  

Zé Luca — Ok. Tô saindo.../ 

Marcela — Você fica, Zé!E você saí, Otávio.       

Estamos tratando de assuntos internos,     

quando for pertinente a outros setores      

da empresa o senhor será convocado (já       

na porta) com licença. Obrigada. 

Otávio fita Marcela e sai da sala.  

Zé Luca — Que isso? Pra que perder toda a        

elegância, Marcela? (saca) Ai,    

ai...conta, pode contar.  

Marcela — O que? 
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Zé Luca — Me poupe, Marcela. Você só fica       

ríspida, assim. Quando tem homem     

envolvido. E olha, esse Otávio é tudo.  

Eles riem.  

Corta para: 

 

CENA 13. RIO CASSINO. SALA LEONORA. INTERIOR. DIA.  

Muito ritmo. Leonora com pressa.  

Leonora — Você passa e deixa todos esses       

projetos na mesa da Carolina, pelo      

amor de Deus, não esquece de deixar       

com ela.  

Valéria — Pode deixar, você volta quando?  

Leonora — Dois ou três dias, não tinha       

necessidade dessa reunião em Curitiba.     

mas, você conhece o Nestor.  

Leonora pega as malas e sai. Valéria aguarda uns         

segundos, tranca a porta. Pega o dispositivo na bolsa,         

coloca debaixo da mesa, climax. Instala em outros        

lugares, acessa pela tablet. 

Valéria — Haha, te peguei vadia. 

Corta para: 

 

CENA 14. ATHOS VORAZ. ANTE SALA/SALA. INTERIOR. DIA.  

M. Tereza passa pela antessala, troca poucas palavras        

com a secretária. Entra na sala. 

M. Tereza — Leandra? Bom é um prazer ser       

entrevistada por você, sei que você é       

extremamente reservada. Mas...daí não    

ver o seu rosto. Era melhor termos       

feito pelo celular. Alô, tem alguém      

aí? 

M. Tereza anda pelo studio, por toda a sala. Olha pela           

janela. Toma uma água com gás.  



 

Em Nome da Justiça Capítulo 008 Pag.:1 

 

 
Maria Paula — Ainda continua com a mesma mania de        

bisbilhotar os objetos das outras     

pessoas. Pensei que depois de todos      

anos se passando por mim, você teria       

ao menos adquirido bons modos.  

M. Tereza sem reação.  

Maria Paula — (cínica, fria) Não vai me      

compreementar? Desejar boas vindas?    

que falta de educação, Tereza. Não      

estou te reconhecendo, cadê sua     

educação britânica?  

M. Tereza — Que brincadeira é essa? Eu só posso        

estar ficando louca! 

Maria Paula — Brincadeira nenhuma, não seja como      

Tomé. Trisca aqui, sou eu mesmo.      

Senta, senta ou você vai desmaiar.  

M. Tereza — Onde você esteve durante todos esses       

anos? Porque você se escondeu durante      

tanto tempo? O que você quer voltando       

só agora?  

Maria Paula — Nossa, quantas perguntas. Mas, pode      

ficar tranquila. Vou responder a     

todas. Quer? Um whiskynho!  

M. Tereza — Você foi dada como morta, tem uma        

pessoa enterrada no seu lugar. Nós      

precisamos ir a policia!  

Maria Paula — Você fala como se realmente      

acreditasse que eu morri, que foi um       

incidente o que aconteceu no presídio.  

M. Tereza — Mas, foi. Nós fizemos cerimônia      

fúnebre. Eu chorei sua morte todos      

esses anos, falei para as meninas da       

importância da tia.../ 

Maria Paula — Tia? Você falou para minhas filhas       

sobre a tia? A tia é você. Elas são         
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minhas filhas e vão saber toda a       

verdade.  

M. Tereza — Como é que é ? 

Tereza surpresa. 

Corta para: 

 

CENA 15. COPACABANA .RUA. EXTERIOR. DIA.  

Pessoas andando pelo calçadão, dia dia lindo. Muita        

gente. CAM localiza Caetano pedalando. De outro ponto,        

Helena também pedala.  

Helena — (fone) Impossível, eu já disse que       

esse valor é improvável, está muito      

abaixo do mercado... Resolvam isso, eu      

deixei praticamente pronto o contrato,     

não posso pedalar 10 minutos? Ok!      

Chego na empresa em 25 minutos.  

Helena continua a pedalar, checa alguns emails pelo        

relógio. Caetano vem do outro lado pedalando sentindo        

a energia, o sol. Helena e Caetano se trombam. Caetano          

se machuca mais.  

Helena — Você não presta atenção não?  

Caetano — Eu não presto atenção? Você que       

estava em outro planeta.  

Helena — Machucou muito? 

Caetano — O que você acha? To sangrando.  

Helena — Grosso...vem meu carro tá perto, te       

levo numa farmácia, hospital, sei lá.  

Caetano — Imagina como você deve dirigir.      

Muito obrigado, eu moro aqui perto.      

Espero que não tenha quebrado a minha       

bicicleta. 

Helena — Ah...para. Foi uma batida de leve,       

sua bicicleta deve ser menos frágil do       

que você.  

Caetano não fala nada. 
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Helena — Vem, eu te ajudo. Onde você mora? te         

levo até lá.  

Helena ajuda Caetano a levantar.  

Corta para: 

 

CENA 16. APART CAETANO.SALA. INTERIOR. DIA.  

Helena fazendo um curativo em Caetano. 

Caetano — Médica? 

Helena — Não, tenho cara de médica? 

Caetano — (sorrir) eu não sei, profissão não       

tem cara. Gente é gente, emprego é       

emprego. Pelo menos é assim que eu       

acho. 

Helena — (olha relógio)Boa filosofia de vida,      

mas estou super atrasada. Odeio me      

atrasar, tenho um reunião importante,     

vou conhecer o meu novo sócio.  

Caetano — Então é empresária? 

Helena — Sim, bom. Terminamos por aqui.  

Helena já vai na porta, Caetano abre.  

Caetano — Caetano e você? 

Helena — Helena!  

Sorri simples, clima. 

Corta para:  

 

 

CENA 17. TERRAÇO FIRMA.SALA HELENA. INTERIOR. DIA.  

Sueli leva um café para Helena.  

Sueli — Dona Helena, os sócios já estão na        

sala de reunião.  

Helena — Ótimo, já vou, Sueli. Obrigada! 

Greg na sala, outros acionistas, Naomi. Helena entra.  

Greg — Agora que já estamos todos aqui, eu        

apresento a vocês. Dr. Caetano, nosso      

novo sócio.  
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Helena surpresa. 

Caetano — Estou extremamente honrado e feliz      

pela parceria que estamos    

estabelecendo. 

Close alternados entre Helena e Caetano. Corta para        

sala de Helena.  

Helena — Nos atropelamos, agora nós tornamos      

sócios. A vida as vezes realmente me       

surpreende.  

Caetano — Eu que o diga, então você não é         

apenas empresária. Você é CEO, até      

curativo faz.  

Helena — Sou capaz de desempenhar muitas      

funções, Caetano. Você ainda irá se      

surpreender e muito. 

Caetano — Bom saber...E onde fica a minha       

sala? Quero conhecer, dar a minha      

cara. Preciso fazer umas ligações     

também.  

Helena — Eu tenho um reunião agora (pega o        

telefone) vou pedir para a Sueli te       

levar, até lá. Realmente não posso te       

acompanhar. 

Caetano — (na porta) Na próxima vez que me        

atropelar, por favor, aumenta o meu      

salário ou a minha porcentagem nas      

ações.  

Helena — Vou considerar essa possibilidade,     

pode deixar. 

Corta para: 

 

CENA 18. MANSÃO MARGOT.ESCRITÓRIO. INTERIOR. DIA.  

Afonso fechando a porta do escritório. Diogo servindo        

um Whisky.  
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Afonso — Fiquei surpreso quando você disse      

que precisava conversar comigo. 

Afonso posicionando uma cara entre os livros.  

Diogo — Isso que está acontecendo entre você       

e eu, não pode mais acontecer. O Zé        

não merece isso, eu sinceramente, amo      

o seu filho. 

Afonso — (pega o copo da mão dele) Ama? Pra         

mim você não precisa mentir, Diogo.      

Você pode amar o seu cargo, pode amar        

a vida confortável que tem, as viagens       

ao exterior. Carro, mas amar o Zé você        

não ama. 

Diogo — No início até que não, mas       

agora...As coisas mudaram, eu    

realmente passei a ter medo de perder       

o Zé, de ter ciúmes. De querer perto.        

Eu não posso machucar o seu filho. 

Afonso — Visão de amor limita (puxa com força        

Diogo) eu sei que você quer, que       

deseja, que gostou (beija). Você quer      

experimentar, que sentir meu corpo no      

seu (pega na bunda) você quer me       

sentir dentro de você, ser pego pelo       

um homem de verdade. 

Diogo — (tentando se esquivar) Não vou      

negar, você me atrai, seu mistério,      

seu jeito seguro, safado, sedutor.     

Tenho vontade de transar com você, mas       

para por aí. 

Afonso — Pra mim já é o suficiente, pra você não           

é? Eu não to pedindo em casamento. Tô        

mandando você tirar a roupa. 
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Corte descontínuo entre Afonso e Diogo. Diogo tira a         

farda, Afonso senta na mesa. Diogo se despindo. Afonso         

assiste com tesão. 

Diogo — Me mostra, me mostra como você pega        

um homem, como você faz um homem       

gozar! 

Afonso dá um tapa no rosto de Diogo. 

Afonso — Primeiro, eu que mando em você. Eu        

digo e eu faço o que quero com você.         

Tira a minha roupa! 

Corta para Afonso e Diogo transando sobre a mesa do          

escritório, câmera filmando. Gemidos abafados de      

Diogo. 

Afonso — Eu sempre soube que você era bom        

nisso, em servir. Não é atoa que       

escolheu a profissão que tem. Você vai       

me obedecer ainda mais.  

Diogo — Exatamente o que você quiser. 

Beijo intenso entre eles. Tempo. Corta. 

 

 

CENA 19. ATHOS VORAZ. SALA. INTERIOR. DIA.  

Continuação imediata da cena. Muito ritmo. Nervos a        

flor da pele. 

M. Tereza — Quem você que pensa que é, pra        

depois de tantos anos voltar e achar       

que vai virar o mundo de cabeça pra        

baixo de novo? Ta se achando Deus? 

Maria Paula — Não e eu não tenho a menor pretensão         

de fazer isso, até porque eu não       

acredito que ele existe. Pelo que      

passei é impossível acreditar em algo      

divino. 

M. Tereza — Eu não vou ficar aqui, ouvindo as        

suas baboseiras. Eu quero que você      
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volte para o buraco de onde você saiu,        

que continue sem se lembrar que      

existimo. 

Maria Paula — Ah, mas eu não vou, não. Volte e         

quero reassumir tudo o que tenho      

direito, tá louca? A começar pela      

empresa, depois minhas filhas...O    

Greg, você pode ficar com ele. 

M. Tereza — Você não quer cravar essa guerra,       

Paula. Não quer mesmo, te enfio na       

cadeia de novo, você não vai de lá nem         

por um milagre. 

Maria Paula — Tenta, pode tentar. Eu não estou       

cometendo nenhum crime, já você.     

Enfim, não vou te chantagear, estou      

muito alem disso minha filha. Você vai       

marcar um jantar, vai em apresentar.      

Será o meu comeback. Faça um coisa       

digna, por favor. Vinte anos não é       

pouca coisa.  

M. Tereza dá um tapa forte na cara de Maria Paula. 

M. Tereza — Você é uma desgraçada. Não vou fazer        

jantar nenhum, você vai voltar para o       

inferno de onde nunca deveria ter      

saído. Qualquer coisa que você fizer,      

posso te reduzir a pó. 

Maria Paula — (ri alto) Era só o que me faltava,         

gente. Ok! Faça como quiser, Tereza.      

Mas, depois não reclama das     

consequências. Agora eu preciso ir,     

senão perco o meu voo, esse é o meu         

telefone, qualquer coisa você me liga      

para tomarmos um café. Vou te dar       

alguns dias para decidir como vamos      
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fazer. Para quem esperou todo esse      

tempo, alguns dias não é nada. 

Paula dá um beijo no rosto de Tereza. Sai. Tereza          

estarrecida.  

Corta para: 

 

CENA 20. RUA. CARRO. EXTERNO. DIA.  

Tereza dirige desesperada, desnorteada. Carro em alta       

velocidade.  

M. Tereza — (tel) Preciso falar com você, tô       

indo na sua casa. Me espera ai, tira        

todo mundo da casa. 

Margot — Não estou em casa, Tereza. Me       

encontra no mirante.  

 

Corta para: 

 

CENA 21. MIRANTE. EXTERIOR. DIA.  

Diálogo já iniciado. Muito ritmo, Tereza fora de si. 

Margot — Olha, realmente estou admirada com a       

atitude da Paula, nunca imaginei que      

ela seria tão, nem sei qual palavra       

usar. 

M. Tereza — Mas as coisas não vão exatamente do        

jeito que ela quer, não. Se for       

preciso dessa vez eu mesmo tiro a vida        

dela, não vou deixar isso na mão de        

ninguém. 

Margot — Como é? Agora vai virar assassina,       

vocês duas estão me surpreendendo,     

querida. 

M. Tereza — Não é possível, o plano foi perto.        

Ela estava presa, a rebelião, era pra       

ela ter morrido. Não tinha como      

escapar. 
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Margot — Como assim? Não! Não, posso crer.       

Sério? Foi você! Foi você que provocou       

rebelião, você estava por    

trás...Tereza você encomendou a morte     

da Paula! 

Corta para: 

 


