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1)EXT. / DIA /

TERMINAL RODOVIÁRIO DE CIDADE PEQUENA

Galpão longo com pé direito alto, coberto com telhas de
amianto, alguns guichês de venda de passagens, uma lojinha de
lanches ligeiros, o banheiro e bancos ocupados por viajantes de
aspecto humilde com suas bagagens junto aos pés.
LUCIMAR e LINDANALVA, aparentando ambas menores de dezoito anos,
morenas de longos cabelos negros, atraem a atenção de muitos
circundantes por sua beleza compartilhada de irmãs gêmeas. O que
as difere no momento é apenas o traje. Lindanalva veste jeans,
blusa regata, sandálias de couro e sustenta no ombro uma pesada
mochila. Vê-se que vai viajar: enquanto Lucimar se apresenta com
vestidinho caseiro e sandálias havaianas.
Estão tristonhas e abatidas, de pé ao lado de uma pilastra.
LUCIMAR
Tem certeza de que pegou tudo?
LINDANALVA
Tenho quase nada, né?
LUCIMAR amassa sobre os olhos um lencinho florido para enxugar
algumas lágrimas.
LUCIMAR
Puxa, Pai bem que podia deixar você ficar mais
um pouco, pelo menos um mês pra você ter
certeza de que vai ficar bem lá.
LINDANALVA
Não, agora quem não quer mais ficar sou eu,
mana. Expulsou, tá expulso.
LUCIMAR
Tia Adélia deu certeza que vai te esperar?
LUCIMAR
LINDANALVA encolhe os ombros e dá um passo adiante
conferir o letreiro do ônibus que vem encostando.

a

fim

LINDANALVA
Hã... Barra Mansa. O meu deve ser o próximo.
LUCIMAR
O Beto sabe que você está indo?
LINDANALVA
Sei lá dele. Sumiu.

de
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LUCIMAR
Sabe o que eu acho, mana? Pai está sendo duro
demais, mas o Beto, desculpe, é um covarde,
frouxo.
LINDANALVA
Deixa ele pra lá, Lucimar. Quero saber dele não.
Que fique debaixo da saia da mamãezinha
curtindo a caminhonete, gastando a grana do
paizão fazendeiro. Um dia Seu Demóstenes estica
as canelas e o bonitinho é que fica com tudo. A
idiota aqui que ficasse com um filho dele no
bucho.
LUCIMAR
O pai dele sabe da clínica?
LINDANALVA
Do preço que o Beto pagou? Claro, foi o
velho que deu o cheque. Pagou pro filho e
aposto que ainda deu uns tapinhas na cabeça
dele naquela de “toma mais cuidado com essas
franguinhas aí, filho”
LUCIMAR
Estou com mais pena é de Mãe. Abateu demais,
come que nem um passarinho..
.LINDANALVA
É, mas disse na minha cara que eu sou
uma assassina. Isso porque eu não quis ficar
com um filho de um irresponsável um drogado,
aquele galinha dos infernos.
LUCIMAR
Você acha que tia Adélia...?
LINDANALVA
Me receber? Bom, a gente quase não se falava.
Lembra que a última vez que vi tia Adélia e tio
João foi na minha formatura de ginásio?
LUCIMAR
Claro. Mas eu digo você ir ficando lá, assim
entra ano e sai ano, entende?
LINDANALVA
Chegando lá vou correr atrás de trabalho. Tem
muito comércio em Friburgo, Lojas Americanas,
MacDonalds, muitos bancos, eu me viro.
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LUCIMAR abraça a irmã com muita doçura e amor.
LUCIMAR
Oh, Linda, já estou eu chorando outra vez que nem
uma bobalhona. A gente vai manter contato. Nem sei
se painho e mãezinha vão deixar eu telefonar pra
você, mas tem umas três lan-houses que eu conheço, a
gente tenta o Facebook..
LINDANALVA
Claro, mas uma coisa, mana, eu quero te pedir.
Olha pra mim, nos meus olhos.
LUCIMAR
Hã...
LINDANALVA
Nunca, nunca, mas nunca mesmo deixe que
homem nenhum te faça sofrer, minha irmã. Se
algum desgraçado te fizer um tantinho de mal que
seja, vou caçar ele seja onde for, até no
inferno. Não vou perdoar.
LINDANALVA e LUCIMAR voltam a se abraçar com amor e tristeza.
CORTA
2)EXT. / DIA - ENTARDECER CHUVOSO/ RODOVIA EM DECLIVE
Long shot
ÔNIBUS desce a pista de mão dupla iniciando curva para sua
direita. Atrás dele, bem próximo, vem um AUTOMÓVEL
FUSÃO PARA
Traseira do automóvel com a seta de conversão para ultrapassagem
acesa. Voz alta e apavorada de MULHER.
MULHER (O.S)
Emílio, está maluco? Pelo amor de Deus. Não vai dar!
FUSÃO PARA
Para-brisa do automóvel molhado visto do interior.
MULHER grita em derradeiro apelo.
MULHER (O.S)
EmíííIiooo!!!... Emi...
Freada e choques de ferragens.
MUSICA
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Una Furtiva Lacrima (de Donizetti) por Andrea Botteli.
CORTA
Música prossegue durante os créditos até a sequência seguinte,
diminuindo gradativamente.
CRÉDITOS
FADE OUT
Letreiro: QUATRO ANOS DEPOIS
3)INT. / DIA / REDAÇÃO DE REVISTA
Long shot
Sala grande ocupando um andar, bem iluminada, com várias
divisórias de vidro que não atingem o
teto, cada uma com duas mesas onde trabalham
pessoas diante de computadores. À direita, em longitudinal, um
corredor termina diante de uma divisória maior.
EMÍLIO está chegando ao trabalho e caminha em direção ao seu
espaço envidraçado. Ele aparenta menos de 35 anos, tem estatura
mediana, cabelos negros e traja esporte.
Seu caminhar é vagaroso.
MULHER ENTRA
MULHER JOVEM
Ôi, o Cardoso quer falar com você.
EMÍLIO
Hã... obrigado, Magda.
CORTA
4)INT. / DIA / REDAÇÃO DE REVISTA / SALA DE CARDOSO
EMÍLIO ENTRA
EMÍLIO
Bom-dia, Cardoso. Quer falar comigo?
CARDOSO tosse e pigarreia.
CARDOSO
Senta aí, Emílio..., tossezinha danada essa.
Acho que estou ficando gripado.
EMÍLIO senta na cadeira em frente à mesa de Cardoso, um homem
obeso de seus 60 anos, claro, meio calvo, usando óculos de leitura.
CARDOSO
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Sabe o que é, Emílio? A Revista Jurídica é
(mais)
(cont’d)
CARDOSO (continuando)
relativamente nova. Estamos pau a pau com a
concorrência, mas.. desculpe, de um tempo pra
cá a matéria dos
tribunais do trabalho está
bastante atrasada.
EMÍLIO
Atrasada? A minha matéria?
CARDOSO
O pessoal que trabalha com você está se
desdobrando, mas você é o editor. O que está
acontecendo?
EMÍLIO
Cardoso, espera lá, se esse papo é... é um
prólogo pra me dar um chute na bunda, vai fundo
logo.
CARDOSO
Calma, Emílio, não é isso. Vamos conversar.
Parece que você está enfrentando problemas.
EMÍLIO
Tem tanta coisa dos regionais do trabalho
atrasada assim?
CARDOSO
Olha, tenho aqui anotadas oito reclamações de
escritórios assinantes, isso só do Rio e São
Paulo, firmas de peso, assinantes antigos.
CARDOSO se interrompe para afastar a cadeira da mesa e abrir uma
gaveta.
CARDOSO
Não quero me intrometer na sua vida, mas tem
dias que você me chega aqui bastante atrasado e
com cara de quem veio direto de uma farra. Está
certo que tome umas cervejinhas de vez em
quando, mas...
EMÍLIO
Cardoso, se meu serviço está atrasado, tudo
bem, você tem razão em reclamar. Mas acho que
não trabalho em nenhum convento.
CARDOSO
Emílio. se você fosse um sapateiro, um
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(mais)
*
(cont’d)
CARDOSO (continuando)
carregador de piano, dava para martelar ou
pegar cinquenta quilos nas costas com umas
biritas na cabeça, mas não é o caso da revista.
EMÍLIO
Cardoso, não é por aí. Às vezes acontecem
coisas na vida da gente que tudo passa a
parecer negativo, sem graça.
CARDOSO
Dá pra eu saber o que está acontecendo a ponto
de você relaxar tanto no trabalho?
(Pausa)
EMÍLIO
Sabe, tem um negócio que está me aporrinhando o
juízo, coisa minha, particular, mas que vem
travando tudo o que quero fazer pra levar minha
vida normal.
CARDOSO
Pode me dizer? Quem sabe eu possa te ajudar.
EMÍLIO
Não sei. Eu reconheço que tem dias que
nem eu mesmo posso me aguentar.
CARDOSO
Você não era assim. Muito caladão, mas
ninguém podia reclamar de seu trabalho
EMÍLIO
Olha, você sabe que sou viúvo. Minha mulher
morreu pouco antes de eu entrar pra revista.
CARDOSO
Sei,sei, mas...
EMÍLIO
A Lucimar morreu num acidente de carro.Vínhamos
de um passeio a Bela Vista, a cidade Paramos
numa churrascaria e misturei umas cervejas com
duas caipirinha. Não sei porque me deu aquilo.
Bebi mais do que comi. Resultado: calculei mal
a ultrapassagem de um ônibus na descida da
serra de Teresópolis um e dei de frente com um
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caminhão.

CARDOSO
Nossa, Emílio.
EMÍLIO
Foi duro. Além da dor por perder minha mulher
daquele jeito e por culpa minha, ainda tive que
gastei dinheiro que não tinha com advogado.
CARDOSO
Que coisa, Emílio. Eu nunca soube disso
EMÍLIO
São coisas que não dão pra ser espalhadas
assim. Você sabe disso.
(Pausa)
CARDOSO se recosta na cadeira.
CARDOSO
Pois é, Emílio, imagino o que você passou,
mas quando você veio trabalhar com a gente
parecia não misturar as coisas. Dava conta do
recado.
EMÍLIO
Sei que fui o causador da morte de minha
mulher, fui um irresponsável.
CARDOSO
Pois é. Diz o velho ditado que quando a cabeça
erra o corpo é que paga.
EMÍLIO
Você está coberto de razão.
CARDOSO
Só que você disse que tem uma coisa que
está te aporrinhando muito e vem “travando
tudo”, impedindo você de levar uma vida normal.
Foram essas as suas palavras.
EMÍLIO
Foi, foi.
CARDOSO
Tem ainda a ver com a morte de sua esposa?
EMÍLIO
Tem sim, só que estou agindo como um
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(mais)
(cont’d)
EMÍLIO (continuando)
fraco, sem coragem pra... para fazer uma
simples confissão.
CARDOSO
Confissão? Pra quem? Confissão numa igreja, para
um padre?
EMÍLIO
Não. Não entro em igreja. Para falar a
verdade, estou com trinta e dois anos e ainda
não me resolvi com esse assunto de Deus, se ele
existe ou não.
CARDOSO
Bom, se você não é católico nem tem certeza se
Deus existe, claro que essa confissão..., não
sei, nunca ouvi falar em confissão pra pastor,
e acho que nem se faz isso.
EMÍLIO
Não, Cardoso, eu queria poder chegar pra irmã
da Lucimare contar tudo como aconteceu e pedir
perdão a ela.
CARDOSO
Irmã da sua ex-mulher? E a mãe, ou o pai?
EMÍLIO
A mãe já é falecida. O pai tem Alzheimer. Uma
senhora cuida dele. Perdi todo o contato com a
família dela.
CARDOSO
E por que você não pode contar pra essa sua cunhada
tudo o que aconteceu, sentar com ela e dizer
que você reconhece sua culpa e lhe pede perdão?
EMÍLIO
Se eu acreditasse em Deus e tivesse a certeza
de que ele me perdoaria...
CARDOSO
Deus a tudo perdôa, Emílio, mas se você não
crê, não estou aqui pra gastar o meu latim.
EMÍLIO
Cardoso, posso estar falando asneira, mas
preciso ter o perdão pelo que fiz a Lucimar,
(mais)
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(cont’d)
EMÍLIO (continuando)
mas um perdão em vida, uma resposta
arrependimento

para

meu

CARDOSO
Ué, mas se tem pelo menos essa irmã de sua exesposa, acho que na falta de outras pessoas da
família ela poderia satisfazer sua ânsia por um
perdão dado não por Deus, mas por um simples
mortal, o que pra mim, desculpe, não tem valor
nenhum.
EMÍLIO
Não precisa pedir desculpas. Você é meu chefe
de
trabalho,
temos
que
conversar
somente
sobre
problemas de trabalho. Está me fazendo um grande
favor em me ouvir.
CARDOSO
Na verdade estou achando esse seu problema pessoal
muito complicado porque envolve questões de foro
íntimo junto com religião, aliás falta de religião.
EMÍLIO
Cardoso, eu estou falando essas coisas porque pensei
que pudesse justificar meu atual desleixo, como você
me acusa, pois você é o superintendente e eu o
editor-chefe do setor trabalhista..
CARDOSO
Mas não estou reclamando, Emílio, pelo
contrário, isso mostra que você tem confiança
em mim pra falar de sentimentos íntimos, de fé
religiosa, de um jeito aberto que somente aos
amigos a gente pode falar.
EMÍLIO
A mais pura verdade é que sou um fraco, vivo
adiando para amanhã essa conversa que preciso
ter com a Lindanalva. Tenho medo, Cardoso, a
palavra certa é esta, medo de ela tomar ódio de
mim.
CARDOSO
Ódio porque você se embebedou e provocou o
acidente que matou a irmã dela? Hã..., você não pode
apostar que isso não aconteça, mas também
não vai
entrar nessa neura por toda a vida, vai?
EMÍLIO mexe nos cabelos e suspira forte.

11

EMÍLIO
Cardoso, pelo que sei você tem família
constituída, é avô e com toda a certeza está
livre dessas fraquezas que pegam os solitários.
CARDOSO
Você enviuvou jovem ainda, Emílio. Se não dá
pra viver como lobo solitário sem uma
costelinha junto, debaixo das cobertas, alguém
que não seja pro ora vamos lá e tchau, basta
escolher com calma, a mulher certa vai aparecer
EMÍLIO
Estou te enchendo o saco, não? .
CARDOSO
Dá pra compreender a razão de todo esse seu
procedimento explosivo e inseguro, Emílio, mas
tem gente aqui na revista acima de mim que,
você sabe...
EMÍLIO
Sei, Gente que pode me dar um chute por justa
causa, não é? Desídia. Sei disso.
CARDOSO
Você é um homem inteligente, Emílio, mas me
diga o que o impede de confessar pra sua
cunhada que você foi o culpado pela morte da
irmã dela por isso assim e assim e lhe pedir
perdão?
EMÍLIO
O que me impede é que estou
apaixonado por ela.
CARDOSO
O quê? Você está gostando da sua cunhada?
EMÍLIO
Gostando não, muito mais. Eu não posso mais
viver sem ela. A Lindanalva pode não aceitar
pedido de perdão e me repudiar, viver a vida
que ela escolheu.
CARDOSO
Viver a vida que ela escolheu? Como assim?
EMÍLIO
A Lindanalva é uma dançarina de boate,
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(mais)

(cont’d)
EMÍLIO (continuando)
uma stripper como dizem. Trabalha numa boate em
Copacabana.
CARDOSO
Rapaz, como foi que você entrou numa dessa?
Dançarina daquelas que ficam se rebolando nuas
no palco igual nesses filmes americanos?
EMÍLIO
Isso. Vou à boate pelo menos umas três noites
por semana pra sair com ela depois do show.
CARDOSO
E sua ex esposa sabia que tinha uma irmã desse
meio?
EMÍLIO
Não. Depois que o pai a expulsou de casa porque
engravidou de um namoradinho, Lindanalva nunca
mais teve contato com a família.
CARDOSO
Hmm. Sei...
(Pausa)
EMÍLIO
Acho bom eu parar por aqui. Já falei demais,
tomei muito do seu tempo e não seria nada bom
que a conversa tombasse pro lado do que a
Lindanalva faz ou deixa de fazer.
CARDOSO
Você tem razão. A vida é sua. Só espero
que você se arme de coragem pra
falar tudo a ela e assumir as consequências do
que vier.
EMÍLIO
Mas... quanto aos problemas com o
atraso nas publicações, você pode ficar
tranquilo que vou dar um jeito de acertar tudo
em pouco tempo.
CARDOSO
Tenho a certeza que sim. Se precisar que eu
indique alguém pra te ajudar é só me falar.
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EMÍLIO
Tudo bem. Obrigado por me ouvir.
CARDOSO
Então peça esse perdão e salve o resto
de sua vida. Talvez você esteja procurando o
cordeiro certo, mas você, me parece, nunca leu
a Bíblia.
EMÍLIO SAI
CARDOSO abaixa os olhos e morde os lábios, pesaroso e descrente.
CORTA
5)INT / DIA / POLÍCIA FEDERAL – RIO / SEÇÃO DE PASSAPORTES
Long Shot
Salão com teto alto mostrando algumas pessoas sentadas e outras
circulando próximas a guichês envidraçados
Mostrador eletrônico dos números de senhas e respectivos guichês.
Decurso de tempo
LINDANALVA resmunga, impaciente.
LINDANALVA
Sessenta e um! Mais dois ainda... haja...
Lindanalva recostada numa parede tira um
envelope grande da bolsa a tiracolo.
HELOISA ENTRA
~
Mulher loura, alta, trajando esporte fino, na casa dos 50,
aproximando-se de LINDANALVA de surpresa.
HELOISA
Isso aí não, Linda. Ai.. ai... ai...
LINDANALVA
Não, Heloisa. Estava só checando tudo.
HELOISA
O contrato não, querida. Esquece ele. Nem
pensar. Só seus documentos e a taxa paga.
Esquece isso. Guarda só pra você.
LINDANALVA
Hã... sei, sei, pode deixar.
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HELOISA
Já te falei. Formulário, taxa, identidade,
CPF,.do jeito que demos a você. Qual o seu
número, falta muito?
LINDANALVA
Sessenta-e-quatro. Dois ainda na minha frente.
HELOISA
Certo. Faz o seguinte: assim que você for
atendida me encontra ali do lado dos
elevadores.
HELOÍSA SAI
CORTA
6) INT / DIA / POLÍCIA FEDERAL – RIO / SEÇÃO DE PASSAPORTES
Cenário da SEQÜÊNCIA 5
LINDANALVA se afasta do guichê guardando o protocolo na bolsa.
HELOÍSA VEM ao encontro dela em companhia de GEORGES, homem
robusto, aparência de árabe, hirsuto, na faixa dos 50, tyrajando
jeans importado, camisa de seda e casaco de couro
HELOISA
Tudo tranquilo, né, Lindinha?
LINDANALVA
Tudo. Dei entrada.
HELOISA
Beleza. Vamos comer qualquer coisinha, uma
pizza, sei lá. A gente precisa combinar umas
coisinhas ainda.
CORTA
7)INT. / DIA / PIZZARIA
Salão de tamanho médio com poucas mesas ocupadas. Mesa com
LINDANALVA, HELOÍSA e GEORGES observando o GARÇOM lhes servindo.
HELOÍSA faz que bate palmas em elogio à pizza.
HELOISA
Hmm!!! Tá com boa cara, hein!
LINDANALVA
Estou matando cachorro a grito. Comia
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uma dessa inteirinha.

LONDANALVA gargalhada mas não encontra eco nos acompanhantes.
HELOISA
Que dia marcaram pra te entregar?
LINDANALVA
Olha aqui. Estou com tanta fome e
cansada que nem olhei a data.
GEORGES lhe arranca o protocolo das mãos.
GEORGES
Hmm... quinta-feira que vem.
HELOISA
Linda, desculpe,
meu marido.

nem

apresentei.

Georges

é

LINDANALVA
Hã... sei...
GEORGES
Bom, o negócio é o seguinte: a menina apanha o
passaporte na quinta e, o mais tardar, embarca
daqui a uns vinte dias. Veja se ela entendeu
tudo direitinho,
HELOISA
Então é isso aí. Mais duas semanas e a nossa
Lindinha começa vida nova! Espanha, Madri! Olé!
GEORGES
Mas quero dizer uma coisa pra menina aí
LINDANALVA solta o garfo sobre o prato com violência.
LINDANALVA
Heloisa, por favor, diz pro teu marido que eu
tenho nome e não sou mais menina.
HELOISA
Esquenta, não, amor, é o jeitão dele.
LINDANALVA
Jeitão dele? Jeitão dele o cacete. Menina...
menina..., humm!
(Pausa)
Mal-estar na mesa durante alguns segundos. GEORGES endereça um
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olhar duro a LINDANALVA

GEORGES
Diz pra senhorita Lindanalva que até agora
investimos no contrato dela mais de três mil
dólares,] com passagem, traslado, taxas e
adiantamento do hotel em Madri.
(Pausa)
GEORGES pousa o copo e se recosta na cadeira, soberano.
LINDANALVA ergue o olhar para o alto como se implorasse por calma
a si mesma.
GEORGES (continuando)
Isso tudo, contado, eu vou querer de volta
se ela roer a corda. Quero nem saber do motivo,
desculpa nenhuma. Só trabalho assim, sem choro
nem vela. Você sabe disso, Heloisa.
HELOISA
Georges, a Linda não é nenhuma criança. Quer ir
mesmo para a Europa, mudar de vida.
GEORGES
Mas é bom isso ficar bem claro. Desistiu, me
devolve tudo até o último centavo. Caso
contrário vai se arrepender de ter nascido.
HELOÍSA insiste em seu papel de extintor de incêndio.
HELOISA
Georges, que é isso? A Linda está louca pra
viajar. Assim você assusta a nossa amiga aqui.
Close up:
LINDANALVA aparenta desânimo e decepção total.
CORTA
8)INT. / NOITE / BOATE LES ENFANTS
Long Shot
Panorâmica do interior da boate Les Enfants com
um palco super iluminado onde três strippers fazem suas contorções
eróticas ao compasso da música pop. Ao centro, pouco mais de dez
mesas, mais da metade ocupadas. Num dos extremos está o bar com
frequentadores tomando drinques acomodados em banquinhos.
LINDANALVA e mais três strippers executam seus trejeitos e poses
em volta de esguias colunas metálicas.
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MÚSICA
Private dancer (voz de Tina Turner)
EMÍLIO, sentado em um tamborete do bar, tem os olhos fixos no
palco. CATERINE aproxima-se.
CATERINE
Salve, salve, mon amour. Como vai?
EMÍLIO se volta e recebe um beijinho no rosto.
CATERINE é uma mulher magérrima, loura, de idade indefinida,
cabelos curtos, fuma cigarro com piteira, traja vestido colante
longo em tecido brilhante, decote farto, e fala com acentuado
sotaque francês.
EMÍLIO
Tudo bem, Caterine.
CATERINE
Vou sentir saudades dela, sabe.
EMÍLIO
O que é que tem, Caterine?
CATERINE
Gosto dessa menina.
EMÍLIO
Está falando da Lindanalva?
CATERINE
Eu aqui falando pra você, de quem mais seria?
EMÍLIO
A Lindanalva, a Judy, vai sair daqui?
CATERINE
Já viraste marido, o último a saber?
EMÍLIO
Quando ela falou isso?
CATERINE
Ontem mesmo. Conversa com ela, amor. Pelo que me
disse, está com um problema dos grandes e acha que
tem que sumir.
EMÍLIO
Não entendi nada.
CATERINE
È um rolo em que só as mulheres ingênuas entram, e a
Judy mesmo vivendo neste esgoto de Copacabana ainda
guarda um jeitinho meio criança. Por isso gosto dela.
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EMÍLIO
Sei, mas já que você veio a mim,
não pode me dar uma dica do que é?
(Pausa)
CATERINE
Conversa com ela, vai.
CATERINE se afasta por entre as mesas.
EMÍLIO toma mais um gole de cerveja.
MÚSICA
Voulez vous coucher avec moi ce soi.
FUSÃO PARA
BOB MARLEY, homem robusto, mulato, de seus trinta e poucos anos,
cabeleira rastafári, barbicha rala, óculos espelhados, também no
bar.Ele se dirige ao barman.
BOB MARLEY
Qual das três é a Lindanalva?
BARMAN
Linda... o quê?
BOB MARLEY
Lindanalva.
BARMAN
Sei não.
BOB MARLEY
Pelo que me disseram, mais certo ser aquela morena
baixinha da esquerda, não?
BARMAN
Sei lá, conheço ela como Judy.
BOB MARLEY
Judy? Nome de guerra na certo.
BARMAN
Isso. Todas elas têm nome de guerra.
BOB MARLEY abaixa os óculos e fica olhando para o palco, pensativo.
FUSÃO PARA
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EMÍLIO, ainda sentado em frente ao bar. Entrega um papel ao GARÇOM
g
EMÍLIO
Vem cá, entrega isso pra Judy, tá? Obrigado.
EMÍLIO bota o papel na bandeja.
GARÇOM SAI
POV de Emílio.
LINDANALVA lhe sorri ao receber seu bilhete e lhe manda um beijo
soprado.
CORTA
9) EXT. / NOITE / CALÇADA EM FRENTE À BOATE
BOB MARLEY ao celular
BOB MARLEY
Ela continua trabalhando. Seu nome na boate
é Judy. Sei, sei, não estou enganado, não.
INTERCUT:
GEORGES
Volta lá e fica até ela sair.
BOB MARLEY
E se ela aprontar algum programa, sair acompanhada?
GEORGES
Bom aí tem que adiar. Teu carro está onde?
BOB MARLEY
Hã... está perto não. Só achei vaga na esquina com a
Atlântica.
GEORGES
Pô, não tinha vaga mais perto?
BOB MARLEY
Nada. Bem que rodei.
GEORGES
Fica firme lá dentro. Quando ela sair, acompanha.
Se puder dá-lhe uma prensa, coisa pra assustar.
Entendeu?.
BOB MARLEY
Falou.
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GEORGES
Essa vagabunda está pensando que sou qualquer mané.
Ou devolve o que gastei com ela ou fica com a cara
quebrada, a filha da puta. Aí quero ver onde ela
vai rebolar. Isso se não subir direto pra dançar no
inferno.
CORTA
10)EXT / NOITE / BOATE LES ENFANTS / FACHADA
LINDANALVA aparece à saída da boate, EMÍLIO atravessa a rua ao
encontro dela.
EMÍLIO
Oi, preciso falar com você
LINDANALVA
O que foi?
EMÍLIO
No caminho eu te explico, mas você deve saber o que
é.
LINDANALVA
Ué! Vamos pra Nossa Senhora? A gente não pega táxi
sempre do outro lado, na praia?
EMÍLIO
Não. Hoje vamos pro seu apartamento. Você já não me
disse que é logo ali na Barata Ribeiro?
LINDANALVA estanca o passo e se vira para EMÍLIO
LINDANALVA
Ai que o Zangado da Branca de Neve endoidou mesmo.
Agora é assim? As coisas mudaram? É você que se
convida pra vir na minha casa, é?
EMÍLIO
Qual o problema? Tem alguém lá?
LINDANALVA
Deixa de ser besta! Só não vai reparar a zorra.
EMÍLIO
Isso não é problema. Importa o que quero te falar.
EMÍLIO e LINDANALVA reiniciam a caminhada
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LINDANALVA
Diz pra mim o quê que está pegando de uma vez.
EMÍLIO
Presta atenção.
LINDANALVA
Fala logo, não me deixa nervosa, pô.
EMÍLIO
Sei que você se meteu num rolo e está querendo sumir,
sair da boate. O que foi que houve?
LINDANALVA
A madame falou pra você, não? Aquela gringa...
EMÍLIO
Só disse que você precisava sumir daqui por causa de
um rolo em que se meteu.
LINDANALVA
Mas que linguaruda! Tinha nada que espalhar.
EMÍLIO
Você pretendia desaparecer da minha vista também?
LINDANALVA
Não, bem, eu ia avisar você. Acredite.
EMÍLIO
Afinal o que é?
LINDANALVA
Conheci no Facebook uma cara, a Heloisa. que disse
que precisava de dançarinas pra trabalhar em Madri.
É Espanha, não é?
EMÍLIO
A capital da Espanha. E daí? Te convidou pra
trabalhar lá?
LINDANALVA
Daí que pagavam quinhentos dólares por semana, só
pra dançar, sem sacanagem, sabe, fora ajuda pro
aluguel e um mês adiantado pro hotel.
EMÍLIO
Quinhentos dólares por semana? Bonito, né? E daí,
você topou?
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LINDANALVA
Foi. Ela pediu meu endereço, só que dei o da boate,
pra me mandar o contrato. Garantiu que adiantavam a
passagem e hotel pra ficar lá até arranjar casa. Eu
disse que não tinha passaporte, mas ela me disse que
não tinha problema, que me ajudava a tirar um.
EMÍLIO
História da carochinha, Lindanalva. Papo furado. Já
estou vendo tudo. Quinhentos dólares por semana? Nem
o dono lá da revista tira isso em reais.
LINDANALVA para e olha para trás, desconfiada.
EMÍLIO
O quê que foi?
LINDANALVA
Nada não. Vambora.
FUSÃO PAR
BOB MARLEY, oculto pela sombra de uma banca de jornais do outro
lado da rua, dá uma sugada num baseado.
P.O.V de BOB MARLEY:
EMÍLIO e LINDANALVA entrando num edifício.
CORTA
11)INT / NOITE / EDIFÍCIO DE LINDANALVA / CORREDOR
LINDANALVA e EMÍLIO saem do elevador seguidos por BOB MARLEY, que
guarda distância do casal.
EMÍLIO
Um bocado de apartamentos, hein.
LINDANALVA
Humm..., só doze por andar.
LINDANALVA saca molho de chaves da bolsa e BOB MARLEY se aproxima.
BOB MARLEY
Desculpem, sabem pra que lado fica o seiscentos e
quinze?
LINDANALVA
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Só vai até o seiscentos e doze.

BOB MARLEY saca uma pistola e ameaça a EMÍLIO e LINDANALVA.
BOB MARLEY
Abre! Abre logo e vamos entrando rápido!
BOB MARLEY (a EMÍLIO)
E você, cara, sem dar uma de herói. Vambora, entra
também.
CORTA
12)INT. / NOITE / APARTAMENTO CONJUGADO DE LINDANALVA
Apartamento minúsculo, típico das centenas de outros existentes em
Copacabana, dividido por um largo guardaroupa.
LINDANALVA e EMÍLIO ENTRAM empurrados por BOB MARLEY de pistola em
punho.
EMÍLIO
Ninguém aqui tem dinheiro. O que você quer?
BOB MARLEY
Fica na tua, meu papo é com ela.
(pausa)
LINDANALVA
O quê comigo?
BOB MARLEY
A grana do Georges, você sabe muito bem. Três mil e
quinhentos dólares.
LINDANALVA deixa-se cair sentada na beira da cama. EMÍLIO procura
ampará-la.
LINDANALVA
Trê-três... três mil e quinhentos dólares?
BOB MARLEY
Isso aí.
Aqueles dois
vigaristas...

LINDANALVA
putos da

Heloísa

e

do

Georges,

EMÍLIO
Ela não quer mais ir pra Europa. É um direito dela.
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BOB MARLEY pressiona o cano da pistola contra a face de EMÍLIO
BOB MARLEY
Cala a boca!
LINDANALVA
O Georges não gastou toda essa grana comigo.
BOB MARLEY
Gracinha, e as despesas com
passaporte, o diabo a quatro?

passagem,

hotel,

LINDANALVA
Passaporte, tudo bem, me diz quanto foi, posso não
ter dinheiro agora, mas me dá um tempo.
BOB MARLEY
Ou tudo ou nada e chega de lero. Sei onde você
trabalha e agora já sei onde mora. Tem setenta e
duas horas pra botar três mil e quinhentas verdinhas
na minha mão.
BOB MARLEY empurra EMÍLIO e se encaminha para a porta.
BOB MARLEY SAI
LINDANALVA chora no ombro de EMÍLIO
EMÍLIO
Calma, calma, não fique assim, a gente dá um jeito.
LINDANALVA
Como, Emílio, como?
EMÍLIO
Presta atenção. Se esse desgraçado te deu três dias,
você
trabalha
pelo
menos
dois
dias,
depois
desaparece.
LINDANALVA
Desaparece? Desaparece de que jeito, Emílio?
EMÍLIO
Bom, quem sabe você não pode ficar por uns tempos no
meu apartamento?
LINDANALVA
E o meu trabalho? Eles conhecem a boate.
EMÍLIO
Escute, desde que te conheci estou com umas coisas
aqui na cabeça, uns negócios que eu queria saber de
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você.

LINDANALVA
Sobre mim? Fala então.
EMÍLIO
Não é tão simples assim, ainda mais agora com essa
barra que pesou em cima de você.
LINDANALVA
Pô, Emílio, odeio isso de dizer que quer saber não
sei o que de mim e ficar num suspense. Pergunta logo.
EMÍLIO
Vamos fazer uma coisa. Se não for problema pra você
eu durmo aqui estas duas noites. Depois você
conversa com a Caterine e tira umas folgas.
LINDANALVA
E vou viver de que? Você quer que eu vá me virar na
rua, é?
EMÍLIO abraça e acaricia LINDANALVA
EMÍLIO
Não é isso. Minha vida depende toda de uma conversa
que preciso ter com você, mas não pode ser aqui,
agora, quem sabe com aquele cara ainda rondando aí
pelo corredor.
LINDANALVA
Você é muito engraçado. Quis saber qual era o meu
problema. Eu te dei a dica de uma vez. Agora vem me
dizer que tem uma coisa pra me contar, mas fica
cheio de frescura.
EMÍLIO
Amor, quando tudo isso passar você vai me dar razão.
LINDANALVA
Dar razão de que? De ser um cara assim tão esquisito,
tão enrolado?
EMÍLIO
Quem sabe.
LINDANALVA puxa EMÍLIO com doçura para junto dela.
LINDANALVA
Vem cá, meu enroladinho, vem.
EMÍLIO
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Hmm...
LINDANALVA faz EMÍLIO tombar sobre ela na cama
EMÍLIO
Epa! Quer quebrar a caminha?
LINDANALVA
Não. Quero é te quebrar, seu bobo.
LINDANALVA começa a desabotoar a
beijam prenunciando fazer amor.

camisa

de

EMÍLIO

e

ambos

se

CORTA
13)INT. / DIA / REDAÇÃO DE REVISTA / SALA DE CARDOSO
Emílio ENTRA.
EMÍLIO
Bom-dia, Cardoso. Tem um tempinho?
CARDOSO
Muito bom-dia, Emílio! Tudo bem com você?
EMÍLIO puxa uma cadeira
EMÍLIO
Tudo bem. Como é, viu o último boletim?
CARDOSO
Mas é claro. Puxa, das doze páginas quatro sairam
com os tribunais do trabalho! Acórdãos novíssimos,
Emílio. Muito obrigado, deu pra você colocar tudo em
dia, não?
EMÍLIO
Deu, Cardoso, deu, mas também meu pessoal me ajudou
muito. Sem o Clodoaldo, a Magda e mais aqueles dois
estagiários eu não ia dar conta do recado.
(Pausa)
CARDOSO se recosta no alto espaldar da cadeira e fica observando
EMÍLIO com curiosidade.
EMÍLIO
Cardoso, daria pra eu ter um dia livre?
CARDOSO
Dia livre? Quando?
EMÍLIO
Segunda ou terça, pode ser?
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CARDOSO
Hmm... tem que ser o dia todo?
EMÍLIO coça a cabeça e puxa a cadeira para mais perto da mesa.
EMÍLIO
Preciso levar algumas coisas pro meu apartamento.
Não é muito, mas os carretos aos sábados ficam mais
difíceis. No meu edifício não aceitam mudanças em
finais de semana.
CARDOSO
Está trocando de móveis?
EMÍLIO
Não, não, é que..., sabe aquele assunto de que te
falei outro dia, da Lindanalva, a irmã da minha
falecida mulher?
CARDOSO
Hã... sei, sei.
EMÍLIO
Pois é. Ela vai viver no meu apartamento e tem umas
tralhas pra levar, a gente tem que entregar as
chaves à administradora, essas coisas.
CARDOSO mostra-se desconfortável, hesita antes de falar.
CARDOSO
Ela vai..., desculpe, deixar de... trabalhar?
EMÍLIO
Claro. Você está me achando com cara de quê?
CARDOSO
Nada disso, Emílio. Não me leve a mal por favor.
Vocé é livre, dono do seu nariz.
EMÍLIO
Tudo bem, sei que é difícil de entender.
CARDOSO
Bom, mas se vocês dois estão decididos, ninguém tem
nada com isso. Se acertaram tudo...
EMÍLIO
Tenho certeza de que vai dar certo.
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CARDOSO
Claro. Quer dizer que aquele seu receio de ela
saber dos detalhes da morte da irmã já não é mais
problema? Contou tudo então?
EMÍLIO
O momento certo vai surgir agora, amanhã talvez.
Estou vendo no horizonte, assim, uma coisa tipo eu
fiz isso por você e por isso você tem que me
perdoar. Sei que é uma coisa meio canalha, mas de
outro jeito não tenho coragem.
CARDOSO
Mas espere aí, então você quer comprar esse perdão?
É isso, Emílio? Você está só esperando o momento de
ter seu cordeiro na mão pra trocá-lo pelo perdão
dela?
EMÍLIO aperta os lábios, curva a cabeça e suspira fundo.
EMÍLIO
Não sei de que cordeiro você está falando, mas já me
decidi fazer assim, Cardoso, e o preço que pagarei
pelo perdão da Lindanalva vai ser muito, mas muito
alto mesmo.
CARDOSO
Desculpe, mas posso saber que preço é esse?
EMÍLIO
Lindanalva está enfrentando uma barra pesadíssima,
meio difícil de explicar a você agora.
CARDOSO
Tudo bem, não vou insistir. Me diga depois qual dia
pretende faltar.
EMÍLIO
Obrigado. Aviso a você, sim. Deixa eu trabalhar
agora.
EMÍLIO SAI.
CORTA
14) INT / NOITE / BOATE LES ENFANTS
Mesmo cenário da SEQUÊNCIA 8
Música There is a kind of rush (The Carpenters)
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Long shot
As strippers dançam
Close shot
EMÍLIO bebe e aprecia a dança
P.O.V de EMÍLIO
LINDANALVA faz caras e bocas se contorcendo e rodopiando em torno
de um dos tubos metálicos do palco
CATERINE se aproxima de EMÍLIO
CATERINE
Mon amour, como está?
Tudo

EMÍLIO
bem, Caterine.

Seu amor já

CATERINE
conversou comigo
EMÍLIO

Sobre o quê?
CATERINE
Do licença.
EMÍLIO
E aí?
CATERINE
Falei que três, quatro dias, sem problema.
EMÍLIO
Tudo bem então.
EMÍLIO ergue o copo olhando na direção de LINDANALVA no palco
CORTA
15) INT / DIA / CARRO DE EMÍLIO
Flash back
EMÍLIO e LUCIMAR viajam no carro, Ele dirige
EMÍLIO
Vida braba essa.
LUCIMAR
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Que foi

EMÍLIO
Ah, pensando no seu pai daquele jeito. Coitado.
LUCIMAR
Ainda bem que tem quem cuide dele.
EMÍLIO
Pelo que vi, tratam ele muito bem. Outros já teriam
posto num asilo.
LUCIMAR
Meu pai teve muita sorte, graças a Deus. Depois que
os médicos diagnosticaram o Alzheimer todo mundo se
aproximou. Precisava ver antes, aimda mais quando
mamãe morreu.
EMÍLIO
Por que? Não se davam bem?
LUCIMAR
Não gosto muito de falar sobre isso. Quem sou eu pra
julgar. Acharam que mamãe morreu de tristeza porque
ele expulsou a Lindanalva de casa.
EMÍLIO
Humm..., assim que a gente se conheceu você falou
nisso, mas vi que não gostava de lembrar do assunto,
que sofria, por isso deixei de lado.
LUCIMAR
Lindanalva era muito novinha. Papai podia dar uma
chance a ela. Puxa, ela se arriscou, podia ter
morrido com o aborto.
EMÍLIO
Você nunca mais viu sua irmã?
LUCIMAR
Depois que nos despedimos na rodoviária, no dia em
que ela embarcou, nunca mais.
EMÍLIO
Interessante é que você não ficou com nenhuma
lembrança dela, nem mesmo um retrato que fosse.
LUCIMAR
Nada. Meu pai vasculhou a casa toda, tudo que era
móvel, estante, gaveta, livro, catou todos as fotos
da Lindanalva que encontrou e tacou figo.
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EMÍLIO
Que coisa. Ela se parecia com você?
LUCIMAR
Muito. Tinha gente que achava que éramos gêmeas., .
EMÍLIO
Verdade?
(pausa)
EMÍLIO (continuando)
Quero dar uma paradinha lá naquele restaurante.
LUCIMAR
Sem atrasar muito. Pegar a avenida Brasil de noite,
ainda mais se chover..
EMÍLIO
Só uma pizza na brasa e aquela cervejinha alemã.
LUCIMAR.
Cerveja? Vai beber dirigindo?
EMÍLIO
Na vinda eu tomei duas latinhas, lembra? Chegamos lá
em Bela Vista sem problema. Até parece que você não
aprecia uma loura geladíssima. Há! Há!
LUCIMAR
Prefiro um moreno quentíssimo, e não estou dirigindo.
EMÍLIO
É só que bateu uma fominha. Falando sério, pizza com
água só como castigo.
LUCIMAR
Teimoso, hein. Seja o que Deus quiser.
EMÍLIO
Amor, quem vai dirigir, comer pizza e tomar cerveja
é este teu marido aqui, e não esse tal de deus.
Tranquila.
LUCIMAR
Emílio, Emílio, não brinque com a verdade!
EMÍLIO
Verdade? Qual verdade?
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FUSÃO
Flash back
LUCIMAR
Emílio, está maluco? Pelo amor de Deus. Não vai dar!
Para-brisa do automóvel molhado visto do interior.
LUCIMAR grita em derradeiro apelo.
(O.S)
LUCIMAR
EmíííIiooo!!!... Emi...
CORTA
16) INT / NOITE / APARTAMENTO CONJUGADO DE LINDANALVA
Mesmo cenário da SEQUÊNCIA 12
EMÍLIO e LINDANALVA ENTRAM
LINDANALVA
Uh! Morta de cansaço. Acredita?
EMÍLIO
Lá na revista também não foi mole hoje, não.
LINDANALVA
Ainda tem um pouco daquela salada de salpicão. Se
você quiser...
EMÍLIO
Quero não. Jantar a
madrugada...

esta

hora,

quase

quatro

da

LINDANALVA vai falando e se despindo a caminho do banheiro
LINDANALVA
Emílio, me diz uma coisa. Você acha que vai dar pra
você aguentar essa batida, toda noite me pajeando
até essa hora e ter que pegar cedo na revista?
EMÍLIO
Não estou pajeando ninguém. Eu não sou babá nem você
é nenhuma criança.
LINDANALVA
Não precisa se encrespar. Estou falando porque não é
justo. Você tem sido tão bonzinho pra mim, mas acaba
se sacrificando demais, não dormindo nada.
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EMÍLIO
Isso só enquanto os caras estão no teu pé.
LINDANALVA fala desde o chuveiro
LINDANALVA (alto)
Sabe que me bateu uma ideia hoje?
EMÍLIO (alto)
Fala.
LINDANALVA (alto)
Dar uma chegadinha na minha terra. Ver minha família.
(pausa)
EMÍLIO (alto)
Su-sua terra?
LINDANALVA (alto)
É. Bela Vista. Nunca te falei dela, não?
EMÍLIO (tossindo)
Não. Bela...Vista?
Close up:
EMÍLIO franze o cenho em preocupação.
Decurso de tempo com LINDANALVA se enxugando e cantarolando música
pop.
EMÍLIO (alto)
Me diga uma coisa. Ir a sua terra agora? Mas e o seu
trabalho, quando acabar esse problema?
LINDANALVA, enrolada numa toalha, senta-se no colo de EMÍLIO
LINDANALVA
O que acha da ideia? Aproveitar esses dias que a
madame vai me dar.
EMÍLIO
Vamos ver. Pegar estrada com esse meu carro velho...
LINDANALVA
Ué. Pode pegar um ônibus pra Friburgo, de lá tem
outro pra Bela Vista.
EMÍLIO
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Vamos ver. O importante agora é você ficar livre
(mais)
(cont’d)
EMÍLIO (continuando)
desses sujeitos de uma vez por todas. Isso é o que
eu acho.
LINDANALVA
Pagar eu não vou pagar. Ficar livre, só saindo do
Rio, ir pra longe daquele puto do Georges e desse
endiabrado que veio aqui.
EMÍLIO
Tem outro jeito sim, você sabe que tem.
LINDANALVA
Qual então?
EMÍLIO
Você crê em Deus, não? Inferno, Paraíso, pecado
mortal, essas coisas?
LINDANALVA
Emílio, minha vida não tem si fácil desde que meu
pai me expulsou de casa com dezesseis anos. De lá
pra cá só fiz me rebolar na frente de punheteiros
bêbados não sei em quantas boates, e vender meu
corpo,sim, mas creio em Deus.
EMÍLIO
Mas comigo é diferente, não acredito em deuses, aqui
se faz, aqui se paga e aqui se perdoa também,quando
tem que perdoar.
LINDANALVA
Tem horas que você me assusta. Sabia? Às vezes sabe
ser tão... tão romântico, sonhador, igual na
primeira vez que saí contigo. Até poesia falou pra
mim. Mas de repente fica agressivo, pessimista.
EMÍLIO
Você acha que pra lidar com gente igual a essa dupla
que te enrolou, Georges e Heloísa, e mais aquele que
veio aqui, a gente pode ser poeta, romântico, ter
medo de pecar, ofender ao seu deus?
EMÍLIO se ergue e derruba LINDANALVA de seu colo.
EMÍLIO
Nâo tem nada de justiça nem de polícia no seu caso,
Delegado e juiz vão mais é rir na sua cara.
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LINDANALVA
Devagar! Quer me jogar no chão?
EMÍLIO (continuando)
Com esse pessoal só usando as regras deles mesmos.
LINDANALVA
Que regras, me diga.
EMÍLIO
Você vai ver, mas tem que confiar em mim.
LINDANALVA
O que é?
EMÍLIO
Me diz uma coisa, você conheceu a vigarista da
Heloísa pelo Facebook, não foi?
LINDANALVA
Foi. Por que?
EMÍLIO
Você, se quiser, pode escrever pra ela então, não
pode?
LINDANALVA
Eu, Emílio? Está maluco? Escrever praquela víbora de
duas caras? Ela está com o Georges, é mulher dele.
Foi ela que me jogou essa conversa fiada da Espanha.
EMÍLIO
Não é pra mandar receita de bolo nem poesia, mas
você tem que me prometer que vai mandar uma mensagem
pra ela sem me perguntar o motivo. Sim ou não?
LINDANALVA
Você sabe ser esquisito, hein. Não sei como fui me
meter contigo. Caracas!
EMÍLIO
Você tem computador aqui, não tem?
LINDANALVA
Um laptopizinho que às vezes a internet custa a
entrar.
EMÍLIO
Melhor do que nada. Mas vamos dormir, doçura. Aliás
eu nem vou dormir, a revista me espera às nove horas.
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LINDANALVA
Também estou morta, pregada de me remexer naquele
palco.
EMÍLIO
Amanhã, quer dizer, hoje, explico o que quero que
você faça.
LINDANALVA dá um beijo na face de EMÍLIO
EMÍLIO (continuando)
Tudo vai dar certo. Você vai ver..
LINDANALVA boceja e se joga na cama EMÍLIO vai desabotoando a
camisa
CORTA
17) INT / DIA / APARTAMENTO DE GEORGES E HELOÍSA / SALA
Living room decorado ao costume kitsch com mistura de objetos das
mais
diversas
procedências
étnicas
e
geográficas.
Plumas
multicoloridas ao lado de pássaros da Polinésia empalhados;
berimbaus
pendurados
junto
a
máscaras
guatemaltecas
précolombianas;
árvores
anãs
japonesas;
placas
de
trânsito
estadunidenses presas à parede junto a gravura de pintores
impressionistas. GEORGES e HELOÍSA, sentados diante de uma larga
mesa de tampo de vidro, examinam papéis e passaportes.
GEORGES
Aquelas duas paulistas embarcam quando?
HELOÍSA
Calma. Ainda tenho que conversar com elas.
assinamos o contrato. Não seja tão precipitado.

Nem

GEORGES
Que nenhuma delas tire o cu da reta igual aquela
putinha da boate.
HELOÍSA
O culpado foi você. Assustou ela lá na pizzaria com
suas ameaças a troco de nada. Precisa ser mais
maleável, usar um pouco de diplomacia, vaselina.
GEORGES
Besteira. O que interessa é que o Bob Marley
descobriu onde ela se entoca e lhe deu uma prensa.
Diz que estava com um namoradinho. Deu a ela um
prazo de três dias.
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HELOÍSA
Três dias? Ih, ela vai sumir antes disso.
GEORGES
O Bob Marley estâ de olho.
HELOÍSA
E se ela não pagar de jeito nenhum?
GEORGES
Aí o Bob Marley e a turma dele, você sabe, tem carta
branca.
HELOÍSA
Tadinha.
GEORGES
Tadinha? Lembra aquela da Bahia? Até hoje não
acharam nem um fio de cabelo dela. Quis me dar uma
volta, igualzinho a essa de agora.
HELOÍSA
Bom, isso é com você. Meu trabalho é captação pelas
redes sociais. Ha! Há! Há!
GEORGES
Cínica.
CORTA
18) INT / DIA / BAR
Lugar escuro com diversos monitores transmitindo corridas de
cavalos. Apenas homens presentes aglomerados ao redor de pequenas
mesas redondas feitas para o preenchimento das apostas. BOB MARLEY
atende ao celular
BOB MARLEY
Sim.
INTERCUT
GEORGES
Olha, o negócio daquela vagabunda
precipitou. Vou precisar de você.
BOB MARLEY
Se precipitou como?
GEORGES

da

boate

se
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Imagina que a putinha mandou uma mensagem pra
(mais)
(cont’d)
GEORGES (continuando)
Heloísa no Facebook dizendo que quer
encontro pra dar o dinheiro.

marcar

um

BOB MARLEY
De uma hora pra outra, assim? Aí tem, chefia.
GEORGES
Claro. Passei o teu número, Fica atento e me diz
alguma coisa..
BOB MARLEY
Será que aquele veadinho que estava com ela descolou
a grana?.
GEORGES
Isso eu não sei, o que sei é que ela agora se fodeu.
Presta atenção ao que eu quero que você faça, mas
hoje ainda e sem falta, nada de vacilação.
BOB MARLEY
Diga aí.
CORTA
19) INT / BOATE LES ENFANTS
Cenário da SEQUÊNCIA 14.
A um canto LINDANALVA e CATERINE falam uma no ouvido da outra por
causa da música.
CATERINE
Você tem certeza?
LINDANALVA
Tenho. O Emílio é muito bonzinho, mas tem horas que
me assusta, Madame.
CATERINE
Melhor eu avisar o Apolinaire pra ficar de olho.
LINDANALVA
Estou uma pilha, nem sei como vou subir no palco.
CATERINE
Não quero é confusóm. Já te dei a licença de uma
semana, mas por favor non abuse de mim, menina.
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Close up:
Close up:
LINDANALVA enxuga com guardanapo de papel algumas lágrimas que
ameaçam borrar sua forte maquiagem
CORTA
20) INT / NOITE / APARTAMENTO DE GEORGES E HELOÍSA / SALA
Cenário da SEQUÊHCIA 17
HELOÍSA, sentada num espaçoso sofá, tem um laptop equilibrado nos
joelhos. GEORGES, ao seu lado, também está atento à tela
HELOÍSA (lendo)
"Preciso de um número de telefone para combinar o
pagamento do que Georges me cobra. Não pode ser no
meu apartamento"
GEOGES
Sem um erro de concordância, acentuação correta.
Está na cara que não foi ela quem escreveu.
HELOÍSA
E aí, o que você vai fazer?
GEORGES
O que eu vou fazer não. O que eu fiz!
HELOÍSA
Posso saber?
GEORGES
Só pra checar dei o número do Bob Marley, mas já
disse o que tem que ser feito..
HELOÍSA
Você acha que quem escreveu por ela é um coronel,
como se diz, um protetor cheio da erva?
GEORGES
Nem imagino de onde ela possa ter tirado essa grana
assim de um dia pro outro, mas vou pagar pra ver e
ela vai se foder, pague ou não. Não mandei brincar
comigo.
HELOÍSA
Mesmo que ela pague os três mil e quinhentos, você
vai...
GEORGES
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Dar uma lição à filha da puta, deixar a cara dela
(mais)
(cont’d)
GEORGES (continuando)
marcada de um jeito que inferninho nenhum mais vai
querer ela.
HELOÍSA
Você tomou birra mesmo com a garota, hein!
GEORGES
Heloísa, ninguém brinca comigo. Neste ramo a coisa
tem que andar assim pra dar certo.
HELOÍSA
Você está pior que o Pepe e o Maldonado.
GEORGES
Lá em Madri essa dupla faz coisas que você nem pode
imaginar. Por isso confio neles e não aceito que
vagabunda nenhuma brinque comigo.
HELOÍSA
Mas me poupe desses detalhes, você sabe que tenho o
estômago fraco.
GEORGE
Bom, vou ficar no aguardo das novas do Bob Marley,
mas nem por isso vamos deixar de sair. Escolhe lá
seu vestidinho, que estou doido pra experimentar uns
frutos do mar dum lugar que me recomendaram.
HELOÍSA
Antes que me esqueça, tem mais uma que, parece, vai
morder a isca. Estou atenta.
GEORGES
É? Mas cuidado, sei que é bobagem eu te lembrar, mas
de vez em quando troque sua conta no Facebook. Evita
rastreamento.
HELOÍSA
Dizer isso pra mim? Fique tranquilo. Você é o homem
dos bifes sangrentos, eu fico com a cibernética,
GEORGES
Custa nada comentar.
INSERT:
MÃOS amolam faca de cozinha

41

21) INT / NOITE / CARRO DE BOB MARLEY
BOB MARLEY atende ao celular
BOB MARLEY
Pronto.
(V.O)
EMÍLIO
Estou com os três mil e quinhentos dólares
que a Lindanalva deve ao Georges.
BOB MARLEY
Espera aí. Quem é você?
INTERCUT:
EMÍLIO
Você me conhece. Anote aí. Rua Sorocaba em frente ao
cento e treze.
BOB MARLEY
Que papo de mistério é esse, oh cara?
EMÍLIO
Não tem nada de mistério. Rua Sorocaba, uma rua bem
conhecida em Botafogo. Daqui a meia hora. Em frente
ao cento e treze.
BOB MARLEY
Olha, se for sacanagem...
BOB MARLEY emite um urro ao ver que a chamada foi encerrada e
digita um número imediatamente.
22) EXT / NOITE / CALÇADA EM FRENTE A RESTAURANTE DE LUXO
GEORGES e HELOÍSA caminham rumo à entrada do restaurante. GEORGES
ouve o chamado de seu celular..
GEORGES
Que foi, Bob?
GEORGES ouve com expressão de espanto
GEORGES
O que? Chamou assim sem mais nem menos? Que quer
pagar, foi? Marcou encontro e tudo.
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HELOÍSA se aproxima atenta à conversa

GEORGES
Estou aqui na Lagoa. Vamos
chegar. Bom, faz o seguinte.

jantar,

acabamos

de

GEORGES consulta o relógio.
GEORGES
Te pediu meia hora, foi? São oito e vinte agora.
Onde você está? Dá tempo de chegar lá, então. Faz o
seguinte: oito e cinquenta me liga. Olho vivo. Tchau.
HELOÍSA
O que foi?
GEORGES
O namoradinho da piranha ligou
marcando encontro pra pagar.

pro

Bob

Marley

HELOÍSA
O quêêê??? Assim de repente?
GEORGES
Pediu pra se encontrar com ele em Botafogo na rua
Sorocaba.
HELOÍSA
Estranho isso. Levantaram o dinheiro assim de uma
hora pra outra.
GEORGES
Também acho, mas o Bob Marley é macaco velho, não
vai entrar numa furada.
HELOÍSA
Mas e aí? Mesmo assim você vai... vai aplicar aquele
castigozinho nela?
GEORGES
Claro. Uma coisa tem nada a ver com a outra.
(pausa)
GEORGES (continuando)
Mas vamos entrar que a fome está batendo.
CORTA
23) EXT / NOITE / RUA SOROCABA – BOTAFOGO
Trecho escuro do logradouro com árvores prejudicando a luz dos

43
postes. EMÍLIO está nas sombras, recostado a um muro residencial

CORTA
24) INT / NOITE / CARRO DE BOB MARLEY A BAIXA VELOCIDADE
BOB MARLEY observa atentamente a rua, para o veículo e consulta O
relógio
INSERT:
Mostrador luminoso do RELÓGIO de BOB MARLEY mostra 8:42
CORTA
25) EXT / NOITE / RUA SOROCABA – BOTAFOGO
Cenário da SEQUÊNCIA 23
EMÍLIO vem para o meio-fio portando uma sacola de supermercado
imprensada sob a axila esquerda. Com a mão direita digita no
celular
EMÍLIO
Alô. Estou onde combinei. Pisque duas vezes quando
chegar.
(pausa)
EMÍLIO observa a rua, de mão única, sem movimento de veículos.
P.O.V. de EMÍLIO:
UM CARRO se aproxima em baixa velocidade.
EMÍLIO procura se pôr à vista.
P.O.V. de EMÍLIO:
O CARRO pisca os faróis por duas vezes
EMÍLIO digita ao celular.
EMÍLIO
Já te vi. Você está sozinho
INTERCUT:
BOB MARLEY
Claro, porra, eu lá tenho medo de namoradinho de
piranhuda vigarista?
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EMÍLIO guarda o celular e caminha rumo ao automóvel de BOB MARLEY
CORTA
26) INT / NOITE / CARRO DE BOB MARLEY
EMÍLIO se abaixa examinando o interior do carro
EMÍLIO
Está tudo aqui na bolsa. Quer contar?
BOB MARLEY
Claro. Entra..
EMÍLIO senta no banco do passageiro e mantém a perna direita fora
do veículo
EMÍLIO
Algum bicho me mordeu.
EMÍLIO se curva no gesto de coçar o tornozelo direito e deixa cair
a sacola da mão esquerda perto do câmbio
EMÍLIO
Toma. Confere aí pra
Lindanalva de vez.

vocês

largarem

do

pé

da

BOB MARLEY ri e se curva para apanhar a sacola.
INSERT:
A MÃO DIREITA DE EMÍLIO tirando UMA FACA de dentro da meia.
SLOW MOTION
EMÍLIO dando uma gravata em BOB MARLEY e o esfaqueando no
pescoço por duas vezes.
(O.S)
SONS da AGONIA de BOB MARLEY.
EMÍLIO despe apressadamente a camisa salpicada de sangue e retira
outra camisa de dentro da sacola, onde enfia apressadamente a suja
INSERT:
Alguns maços de papéis cortados no tamanho
comprimidos por fitas elásticas caem da sacola
Close up:
Face de BOB MARLEY agonizante

de

cédulas

e
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27) INT. /

NOITE / APARTAMENTO DE EMÍLIO / SALA

EMÍLIO ENTRA
Está esbaforido,
banheiro

fecha

a

porta

com

violência

e

se

dirige

ao

CORTA
28) INT / NOITE / APARTAMENTO DE EMÍLIO / BANHEIRO
EMÍLIO lava as mãos e os antebraços salpicados de sangue.
Close up:
EMÍLIO se olha no espelho e sua face denota satisfação
CORTA
29) INT / NOITE / RESTAURANTE DE LUXO / MESA DE GEORGES E HELOÍSA
GEORGES tem o celular à mão
GEORGES
Estou gostando nada desse silêncio do Bob Marley.
Nove e vinte já.
HELOÍSA
Vai ver era tudo papo furado do cara. Tenta mais uma
vez
GEORGES
Três vezes já. Pô, se o vigarista do macho daquela
piranha estava blefando, a obrigação dele era ligar
pra mim e dizer qualquer coisa.
HELOÍSA
Três mil e quinhentos american dollars, você acha,
dariam pra virar a cabeça dele?
GEORGES
Do Bob Marley? Hã..., ele tem juízo suficiente pra
nem sequer pensar nisso.
HELOÍ𝑺𝑨
A que horas ele disse que o cara estava esperando
ele?
GEORGES
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Meia-hora contada de oito e vinte.

HELOÍSA
É. Está feia então a coisa. Se os dois foram
pontuais estiveram lá o mais tardar às quinze pras
nove. Posso dar uma sugestão?
GEORGE
Hmm...
HELOÍSA
Paga essa conta e dá uma passadinha por lá, assim
como quem não quer nada. Onde marcaram o encontro?
GEORGES
O quê? Duas ou três doses de champanhe deram pra
você ficar de porre, sonhando, imaginando que eu ia
correr atrás de empregado meu? Acorda, madame
Heloísa!
HELOÍSA
É você quem tem que acordar. São mais de três mil
dólares que estão em jogo. Ou você está tão bem de
vida assim pra sair por aí acendendo charuto com
nota de George Washington, hein?
GEORGES
Não é isso. Você sabe que viemos jantar assim na
base do social, veja se me entende, eu desarmado.
Sei lá o que me espera por lá.
HELOÍSA
Não é isso. Pega um táxi e passa por lá. O carro eu
levo.
GEORGES
Nada disso. Indo pras nove e meia. O que tinha que
acontecer lá já aconteceu. Fazer o que a essas horas?
HELOÍSA
Sabe onde ele mora?
GEORGES
Sei que vive com uma crioula lá pros lados do
Estácio, fora isso que dá segurança a uma casa de
massagem em Vila Isabel.
HELOÍSA
Alguma coisa me diz que deu merda, desculpe falar
assim em cima desses pratos, que pra mim estão
divinos.
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GEORGES
Sempre gostei daqui. Em se tratando de Lagoa e
Ipanema não tem coisa melhor, ainda mais em frutos
do mar.
HELOÍSA
Bom, e agora? Pedimos a sobremesa e bolamos o que
fazer do assunto, ou você já tem alguma ideia
formada?
GEORGES
O problema é que nunca lidei diretamente com a turma
dele. Conheci um tal de Manoelzão, parece que primo
dele. Acho até que tenho um telefone dele lá em casa.
Já fez um trabalhinho pra mim.
HELOÍSA
O Bob Marley chegou a dizer onde a Lindanalva mora?
GEORGES
Não, só falou que é um quitinete na Barata Ribeiro,
onde ele entrou e deu uma prensa nela e no
namoradinho, mas não me falou de edifício nem de
apartamento.
HELOÍSA
Baita falha, hein. O negócio é ver se esse Manoelzão
acha o primo dele.
GEORGES
Baita falha, Madame, sua também. Por que quando
cadastrou ela não pegou todos os endereços, hein?
HELOÍSA
Okay, meu querido, nesse caso você está coberto de
razão, mas agora não adianta chorar sobre o leite
derramado.
GEORGES
Bom, deixa eu ver as sobremesas, pagar e procurar em
casa o telefone do Manoelzão. É o jeito.
CORTA
30)INT / NOITE / BOITE LES ENFANTS
Cenário da SEQUÊNCIA 14
MÚSICA
Can Can do Moulin Rouge
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BAILARINAS se contorcem sensualmente e balançam as nádegas para os
frequentadores ao compasso do ritmo do can can
EMÍLIO, trôpego, esbarra num frequentador antes de se ver diante
de CATERINE
CATERINE
Mon Dieu! Emílio, que coisa feia, mon amour!
FREQUENTADOR puxa EMÍLIO pelo ombro
FREQUENTADOR
Vem cá, oh cara, qual é a tua?
CATERINE se põe entre os dois
CATERINE (ao FREQUENTADOR)
Sai pra lá que eu já te conheço, seu valentom!
FREQUENTADOR SAI
CATERINE
E você, Monsieur Emílio, quel vexame.
EMÍLIO
Caterine, Caterine, minha
Lindanalva agora;

amiga, preciso

levar

a

CATERINE
Pas posible, querodo. a Judy entrou no palco non faz
nem uma hora.
EMÍLIO
Caterine. Por... por fa-favor.
CATERINE segura EMÍLIO tentando conduzi-lo
CATERINE
Emílio, você está tremendo, bebeu demais. Vem cá,
vou te dar uma mesa. Relaxa.
EMÍLIO
Por favor, Caterine, é importante, a Lindanalva tem
que sair agora.
CATERINE
Vem comigo, tem uma mesinha ali, dá pra você espiar
bem a sua amada. Vem.
P.O.V. de LINDANALVA no palco
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CATERINE reboca EMÍLIO por entre mesas e frequentadores
CATERINE obriga EMÍLIO a sentar
Close up:
LINDANALVA, esquecida da dança, observa preocupada o comportamento
de EMÍLIO
EMÍLIO
Caterine, por favor, fala pra ela que a gente tem
que sair agora. Hoje é a última noite dela antes de
sair de licença, não é??
CATERINE de pé, impaciente
CATERINE
Emílio, eu adora a Judy, uma menina que nunca me deu
problemas, gosto de você também mas...
EMÍLIO
Outro dia eu te explico. Vai, Caterine, libera ela
pra mim agora. Semana que vem a Lindanalva está de
volta. Hein? Anda...
CATERINE
Agora não dá. A casa está cheia, me faltaram duas
garotas, o palco vai ficar vazio.
EMÍLIO
Pede a ela ao menos pra dar um pulinho até aqui.
Preciso falar com ela.
CATERINE
Nem pensar. Não permito que garota nenhum transite
nua entre os fregueses. Nua, só lá em cima..
EMÍLIO se ergue bruscamente
EMÍLIO
Quer saber de uma coisa? Tchau;
EMÍLIO SAI
Close up:
LINDANALVA, paralisada, acompanha boquiaberta a retirada brusca de
EMÍLIO
CORTA
31) INT / NOITE / APARTAMENTO CONJUGADO DE LINDANALVA
Cenário da SEQUÊNCIA 12
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EMÍLIO ENTRA
Seus passos são incertos. Ele joga o chaveiro de lado e se atira
de bruços na cama. Seu corpo estremece em convulsões de desespero,
as mãos agitadas repuxam um travesseiro sobre a cabeça e as perna
se dobram e esticam sem cessar.
32) EXT / NOITE / BOITE LES ENFANTS / PORTA
Porta larga e envernizada com filigranas em alta relevo e
protegida por toldo de lona tendo acima o nome Les Enfants em neon
vermelho e azul. APOLINÁRIO, jovem mulato e corpulento trajando um
terno escuro justo e barato, ocupa um alto tamborete encostado à
parede e ao lado do portal. TRÊS FREQUENTADORES se aproximam e ele
se ergue para lhes franquear o acesso, tempo em que LINDANALVA,
SAI da boite
LINDANALVA
Apolinário, viu aquele rapaz que costuma sair comigo?
APOLINÁRIO
Sei quem é. Ele esteve aqui sim, mas já foi embora
há muito tempo.
LINDANALVA
Ah, tudo bem. Boa noite pra você.
APOLINÁRIO
Já vai?
LINDANALVA
Já. Tchau.
APOLINÁRIO
Boa noite, Judy.
LINDANALVA SAI
CORTA
33)INT / NOITE / APARTAMENTO CONJUGADO DE LINDANALVA
Mesmo cenário da SEQUÊNCIA 31
EMÍLIO continua deitado na cama de Lindanalva
LINDANALVA ENTRA
LINDANALVA (alto e nervosa)
Oh Deus! EMÍLIO, que foi aconteceu?
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LINDANALVA se ajoelha e procura desvirar EMÍLIO
LINDANALVA
Emílio!
EMÍLIO se ajeita no leito apoiado nos cotovelos
LINDANALVA
Encheu a cara assim por quê? Vi a cena que você
aprontou com a madame.
EMÍLIO se ergue e corre para o banheiro
LINDANALVA
Bota essa porcaria toda pra fora de uma vez. Vou
coar um cafezinho.
SOM DE VÔMITO vem do banheiro
LINDANALVA, na minúscula cozinha, mexe com os apetrechos de fazer
café.
LINDANALVA (alto)
Esse homem parece doido. Por que não me esperou pra
gente vir junto? Por que meter o pé na jaca desse
jeito?
(pausa)
CAFETEIRA funcionando
SOM da descarga no banheiro
LINDANALVA (mais para si própria)
Oh Virgem Santíssima, onde fui amarrar minha égua.
LINDANALVA serve o café sobre uma pequena mesa de armar presa à
parede
LINDANALVA (alto)
Vem,mas lava bem essa boca.
EMÍLIO ENTRA
LINDANALVA
Puxa o banquinho e senta, vai.
EMÍLIO senta e arrisca um gole do café
EMÍLIO
Ahh..., queimando.
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LINDANALVA
Pois é. Botei pouco gelo.
LINDANALVA estende o braço e mexe nos cabelos revoltos de EMÍLIO
LINDANALVA
Mas tu está muito estranho mesmo, oh esquisitão! Vi
a hora que você quase tomava uma porrada dum cara.
Sorte a madame estar pertinho.
EMÍLIO
Amor, eu matei ele.
LINDANALVA
O que foi? Matou quem, Emílio? Pelo amor de Deus,
homem, do que está falando?
EMÍLIO
Aquele sujeito que veio aqui e ameaçou você. Eu o
matei. Meti uma faca na garganta dele.
LINDANALVA dá um grito de desespero e se levanta derrubando café
LINDANALVA (alto)
Não! Não! Não! Emílio, por que foi fazer isso?
LINDANALVA se joga na cama e soca o colchão seguidamente com ambos
os punhos
EMÍLIO procura abraçá-la mas ela se desvencilha
EMÍLIO
Lindanalva, eu matei o homem que ia te matar! Não
tive outro jeito!
LINDANALVA cai num pranto convulsivo escondendo o rosto entre as
mãos
EMÍLIO, desconcertado, anda de um lado a outro no pequeno espaço
(pausa)
Passam-se segundos sem que nenhum dos dois fale, persistindo o
pranto desesperado de LINDANALVA
LINDANALVA se ergue, afronta EMÍLIO com um empurrão e grita
LINDANALVA (alto)
Eu não te pedi pra matar ninguém! Assassino!
Assassino! A gente não combinou fugir, se esconder,
seu idiota?
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EMÍLIO
Lindanalva, não fique assim, se acalme.
LINDANALVA
Emílio, eu sou uma vagabunda, uma dançarina de boate,
uma puta, mas nunca cheguei perto de homem nenhum
com sangue nas mãos. Nunca, nunca. Só eu não sabendo,
só assim, ouviu?
EMÍLIO senta-se junto à mesinha do café e põe-se a tremer nas
pernas, abrindo-as e fechando-as num claro tique nervoso
LINDANALVA (continuando)
Me... me faz um..., me faz um favor, Emílio, me
deixa sozinha. Vai pra casa, vai.
EMÍLIO permanece sentado, estático
LINDANALVA
Se você gosta de mim, se me tem amor, por favor,
Emílio, me deixe sozinha.
(pausa)
EMÍLIO se levanta devagar e tenta alcançar a mão de LINDANALVA,
que recua_
LINDANALVA
Não. Por favor
EMÍLIO ajeita a roupa,
vagarosamente a porta

passa

os

dedos

pelos

cabelos

e

abre

EMÍLIO (voz embargada)
Perdão, Lindanalva. Eu te amo.
EMÍLIO SAI
LINDANALVA senta no leito e volta a chorar alto
CORTA
34)EXT / NOITE / RUA SOROCABA – BOTAFOGO
TRÊS POLICIAIS MILITARES e UM PERITO CRIMINAL, observados à
distância por alguns curiosos, examinam internamente automóvel que
tem as portas abertas deixando ver corpo de BOB MARLEY com pescoço
e peito ensanguentados.
PERITO CRIMINAL
Dois amarradinhos de papel, tudo do mesmo tamanho,
parece brincadeira de criança.
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POLICIAL 1
Tem essa faca aí também, faca de cozinha.
PERITO CRIMINAL (alto)
Freitas, pega todos esses papeluchos aqui, a faca. e
checa digitais.
PERITO CRIMINAL (ao POLICIAL 1_
Documentos, achou?
POLICIAL 1
Só do carro, no porta-luvas, de Hilton Izidoro.
Identidade pode estar no bolso da calça, Espera
tirar ele.
(V.O)
SOM de chamada no interior do carro
POLICIAL
Onde está isso?
PERITO CRIMINAL
Desse lado aí da porta. Vê só.
POLICIAL contorna o CARRO e se agacha à esquerda do CADÁVER
POLICIAL
Ah, está aqui.
PERITO CRIMINAL
E aí?
POLICIAL
Instrução é passar pra Polícia Judiciária, Doutor.
Deixa tocar.
PERITO CRIMINAL
Okay. Anexa aos papéis junto com a faca, e pode
mandar tirar ele do carro.
CORTA
35)

INT / NOITE / APARTAMENTO DE GEORGES E HELOÍSA / SALA

Mesmo cenário da SEQUÊNCIA 17
GEORGES e HELOÍSA ENTRAM
GEORGES tem o CELULAR à mão
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HELOÍSA
Nada?
GEORGES
Acabei de tentar novamente. Não viu?
HELOÍSA
Entrou areia.
GEORGES
Onde está mesmo aquela minha agenda grande?
HELOÍSA
Deve estar na sua mesa.
GEORGES SAI
36)INT / NOITE / BOATE LES ENFANTS / ESCRITÓRIO DE CATERINE
Uma saleta pequena dispondo de mesa, algumas cadeiras, um armário
de aço, espelho grande, computador e posters de cantoras pop e
dançarinas. CATERINE, atarefada, consulta fichas no armário
LINDANALVA ENTRA
LINDANALVA
Boa noite, Madame, posso falar com a senhora um
instantinho?
CATERINE
Olá. Desistiu do licença?
LINDANALVA
Pois é, Madame. Vou trocar de roupa e subir pro
palco agora mesmo.
CATERINE
E o doido do seu namorado, ficou mais calminho?
LINDANALVA
Nem me fale, Madame, nem me fale. Estou puta com ele.
CATERINE
Non me diga. Por que?
LINDANALVA dá uma risadinha frouxa antes de responder
LINDANALVA
Aliás, puta eu já sou mesmo.
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CATERINE
Você é quem está me dizendo, cherrie. Os meninas que
trabalham aqui som dançarina, Judy, danceuses. O que
cada uma fa fora da Les Enfants nom é problema meu.
LINDANALVA
Cara maluco. Pior que gosto dele, sabia.
CATERINE concentrada no arquivo
CATERINE
Cest la vie, cest la vie. Então pode ir se preparar
e subir.
Close up:
LINDANALVA com cara de quem queria conversar mais
LINDANALVA SAI
CORTA
37)INT / DIA / APARTAMENTO DE EMÍLIO / QUARTO
EMÍLIO, na cama, recostado em travesseiros, digita ao CELULAR
EMÍLIO (voz embargada)
Oi, Cardoso, tudo bem? Só pra confirmar. Estou
saindo de viagem agora. Está de pé aquela licença?
EMÍLIO ouve atento, cenho franzido
EMÍLIO
Está tudo bem comigo. Um pouquinho gripado, por isso
minha voz está assim. Obrigado pela confiança.
Semana que vem estou aí. Um abraço.
EMÍLIO digita outro número e fala consigo mesmo, irritado
EMÍLIO
Atende, meu amor, atende.
Passados alguns segundos EMÍLIO desiste, levanta-se e liga a TV na
pequena estante
CORTA
38) INT / DIA / APARTAMENTO DE GEORGES E LINDANALVA / COPA-COZINHA
Copa-cozinha ampla e confortável com longa mesa de refeições,
móveis envernizados, fogão inox com exaustor, grande geladeira de
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(mais)

(cont’d)]
38
porta dupla, máquina de lavar louça e longa banca de pia dupla.
GEORGES toma o café da manhã sozinho.
CELULAR toca
GEORGES
Pronto. Sim, esse número. Falar com quem?
GEORGES ouve intrigado
GEORGES
Delegacia? Pois... pois não. Quem fala? Detetive...
detetive o quê? Cosme? O que deseja?
INTERCUT:
DETETIVE COSME
Hã. Seguinte. Estou falando com quem mesmo?
GEORGES
Georges,... Georges Malamud
DETETIVE COSME
Jorge?
GEORGES
Georges. G-E-O-R-G-E-S
DETETIVE COSME
Ah, sim. Senhor Georges, esse telefone

liguei é seu?

GEORGES
Se é meu? Sim, por que?
DETETIVE COSME
Sua residência é...?
GEORGES
Onde moro? Vem cá, tudo bem, o senhor se diz um
detetive policial, mas justo por isso deve saber que
hoje em dia quanto menos se facilitar informações
pessoais...
DETETIVE COSME (cortando GEORGES)
Senhor Georges, não estou lhe pedindo nenhum favor
nem trabalho pra nenhuma empresa de marketing. O
senhor acredita em mim se quiser.
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GEORGES
Bom,
Rua
Nascimento
Silva
apartamento oitocentos e um.

cinquenta

e

três,

DETETIVE COSME
Hummm... estou anotando. Ipanema, não é? O senhor
tem outro número pra contato?
GEORGES
Não senhor.
DEYETIVE COSME
Muito bem Senhor Georges, preciso que o senhor
compareça à décima delegacia policial. Fica em
Botafogo na Rua Bambina cento e quarenta.
GEORGES
Posso saber o motivo da intimação?
DETETIVE COSME
Há! Não é uma intimação. É apenas um convite para
que o senhor, quem sabe, possa colaborar conosco e
com a Justiça.
GEORGES
Tem que ser hoje?
DETETIVE COSME
De preferência sim. Estou aqui de plantão hoje e
amanhã. Me procure. Rua Bambina cento e quarenta.
GEORGES
Vou fazer o possível pra ir hoje à tarde.
Perfeito.
então.

DETETIVE COSME
Procure por mim. Detetive Cosme. Até lá

GEORGES larga o celular com rispidez sobre a mesa e se levanta
GEORGES (grita)
Heloísa! Neloííísaaa!!!
(pausa)
GEORGES (grita)
Heloísa, onde está você?
HELOÍSA ENTRA
HELOÍSA
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O que foi? Onde é o incêndio?
_
GEORGES
Estou sentindo cheira de merda no ar.
HELOÍSA
O que foi?
GEORGES
Ligou pra mim um cara. Disse que é detetive da
delegacia de Botafogo e quer que eu vá lá conversar
com ele.
HELOÍSA
Mas pra quê? Como ele te encontrou?
GEORGES
Perguntou se o telefone estava no meu nome e pediu
meu endereço, naquele jeito deles, prepotente, sem
muita conversa.
HELOÍSA
Tudo por causa do celular?
GEORGES
Não sei se é por causa do telefone, Heloísa. Ele
queria saber quem era o dono e eu confirmei.
HELOÍS
E você vai lá?
GEORGES
Melhor ir. Não estou com grilo nenhum na cabeça.
Digamos que eu não vá. Não sei o que está por traz
disso.
HELOÍSA
Não está com grilo nenhum na cabeça uma pinoia. E o
Bob Marley, hein? Melhor levar o Doutor Peres.
GEORGES
Não, não, acho que não é preciso. O Peres é muito
meu amigo mas também é ocupadíssimo. Depois ia me
cobrar uma fortuna de honorários só por uma ida à
delegacia.
HELOÍSA
Sei não, mas tenho pra mim que isso é coisa a ver
com o sumiço do Bob Marley. Logo agora que...
GEORGES
Logo agora o quê?
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HELOÍSA
Quando você me chamou eu estava justamente papeando
no messenger com duas garotas a fim de ir pra
Espanha.
GEORGES
Madri?
HELOÍSA
Não, Uma está sonhando com Barcelona, mas apelei pro
papo da língua, assustei ela com o catalão.
GEORGES
Foi? Boa ideia. Então não perde contato, não. Vê se
agenda pro mais rápido possível.
HELOÍSA
E você, vai mesmo à delegacia?
GEORGES
Depois da minha soneca da tarde. Eles que esperem.
CORTA
39) INT / DIA – TARDE / APARTAMENTO CONJUGADO DE LINDANALVA
Cenário da SEQUĖNCIA 33
LINDANALVA, apenas de calcinhas, espreguiça-se no leito acanhado e
estende a mão em busca do celular, consulta a lista de chamadas,
emite um longo bocejo e disca um número
LINDANALVA (voz sonolenta)
Hã? Me chamou? O que você quer? Hein? Não, não estou
a fim.
LINDANALVA desliga, mas nova chamada soa
LINDANALVA
O que você quer de mim, Emílio?
LINDANALVA ouve
LINDANALVA
Ainda estou em choque com o que você fez. O quê?
Trabalhei ontem, sim, e vou continuar trabalhando e
saindo sempre que precisar. Humm? Pode, pode vir
aqui se quiser. Só vou sair pra pegar um rango e
volto logo. Tchau. A gente conversa. Tchau.
LINDANALVA sai do leito e vai para o bamheiro
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CORTA
40) INT / DIA / DELEGACIA POLICIAL / SALA DOS DETETIVES
Sala com armários de madeira com portas de vidro, escrivaninhas,
computadores e paredes com quadros de cortiça cheios de papéis e
cópias xerox de fotografias de rostos. Há dois detetives na sala
além de COSME, todos sentados atrás de suas mesas. COSME é um
homem negro, idade aproximada aos 30, cabelos cortados rente,
óculos de grau sem aro, camisa clara com gravata de laço afrouxado.
GEORGES ENTRA
GEORGES
O Cosme, por favor.
COSME
Sim?
GEORGES
O senhor telefonou pra mim. Georges Malamud.
COSME se levanta, pega uma cadeira vaga e a arrasta para a frente
de sua escrivaninha
COSME
Sente-se por favor.
GEORGE
senta
e
observa
o
ambiente
em
volta
parecendo
desconfortável. COSME retira uma pasta de cartolina da gaveta e a
abre
COSME
Bom, eu liguei pro seu celular...,
COSME se interrompe para ler na pasta
COSME
985778675, porque o senhor ou alguém usando o seu
celular ligou por várias vezes, na noite de
anteontem, entre as oito e quarenta e cinco e nove e
pouco da noite, para um mesmo número sem ser
atendido. O senhor deu esses telefonemas?
GEORGES se ajeita na cadeira, surpreendido
GEORGES
Anteontem? À noite? Que número?
COSME
Com essa moda de whatsapp as pessoas
registram os nomes das outras e deixam pra lá o
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(mais)
(cont’d)
COSME (continuando)
trabalho de decorar os números. Isso é natural. O
senhor não se lembra mesmo se insistiu em falar com
esse número?
GEORGES
Anteontem por volta desse horário eu estava jantando
com minha esposa num restaurante na Lagoa.
COSME
Humm..., e durante o jantar o senhor discou pra esse
número? Tenho aqui os horários. Vinte e quarenta e
dois, vinte e cinquenta, vinte e cinquenta e oito,
vinte e uma e três, vinte e uma e catorze.
Close up:
GEORGES morde os lábios em sinal de nervoso
GEORGES
Eu sou um empresário, tenho gente que trabalha pra
mim. Muitos empregados eu só conheço por telefone.
Pode ser que...
COSME
Muito bem. O senhor conhece algum Hilton Izidoro?
GEORGES
Hilton Izidoro? Hilton? Não que eu me lembre.
COSME
Um homem ainda jovem, moreno, marbudo......
COSME se interrompe para voltar a consultar a pasta de cartolina
COSME
Trinta e cinco anos?
GEORGES
Não, não.
COSME
Ele não seria, talvez, uma pessoa com
quem o senhor conversava mais ao telefone do que
pessoalmente?
GEORGES
Nunca
tive
nenhum
relacionamento
profissional com alguém desse nome.

pessoal

ou
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COSME
Senhor Georges, o senhor está aqui como nosso
auxiliar, como colaborador da investigação criminal.
Por isso lhe peço que confirme ou não se ligou pro
Hilton Izidoro naquele horário que lhe falei.
GEORGES cruza e descruza as pernas, ajeita a camisa de seda, tosse
discretamente
COSME (continuando)
Será que naquele horário, na noite de anteontem, o
senhor não estaria tentando ameaçar o Hilton Izidoro?
GEORGES (com um riso nervoso)
Ameaçar? Mas eu nunca conheci ninguém com esse nome.
Perdão,
perigo?

ou,

COSME
pelo contrário,

preveni-lo

de

algum

GEORGES
Como???
COSME
As roupas, os colares dourados, os anéis do Hilton
Izidoro nos induzem a classifica-lo assim, como vou
dizer, um homem ambientado nos subúrbios, nas
comunidades de periferia, Baixada Fluminense...
GEORGE
E o senhor quer dizer com isso o quê?
COSME encolhe os ombros e se recosta na cadeira.
COSME
O senhor pode ver por mim mesmo, pela minha côr, que
não posso ter qualquer preconceito de raça nem
social, mas esse homem tem o tipo físico e roupas de
quem não seria um simples trabalhador.
GEORGES coça a barda e faz uma careta de impaciência
GEORGES
Entendo, entendo, mas e daí?
COSME
Daí que esse sujeito poderia estar naquela área
cinzenta da vida em que, de repente, pimba, botou
opé na área preta mesmo, a zona do crime e da
marginalidade.
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GEORGES faz um gesto nervoso de quem reclama por atenção

GEORGES
Sou um empresário, não ligo muito pra esse negócio
de português certinho, mas o senhor usou aí um verbo
que me deixou com a pulga atrás da orelha. O senhor
disse que esse homem "poderia" estar. Isso é passado,
não?
COSME
Isso, talvez o senhor ache que estou usando todo um
palavrório que não leva a lugar nenhum. Falei assim
porque tipos como o Izidoro costumam ter apelidos,
alcunhas, e o senhor poderia conhecer ele apenas por
um apelido.
GEORGES
E a coisa do passado, do ºpoderiaº?
COSME saca uma fotografia da pasta de cartolina e a exibe a GEORGE
COSME
Porque ele já pertence ao passado. Olha aqui.
Enfiaram uma faca, ou punhal, duas vezes na garganta
dele. Morte quase instantânea, como diz a perícia.
INSERT:
Foto em preto e branco mostrando o rosto de BOB MARLEY e seu
pescoço perfurado em dois lugares ao lado do pomo de Adâo
COSME (continuando)
Segundo a perícia, a morte aconteceu
daquela faixa de horário da noite de
possivelmente dentro do automóvel dele.

em meados
anteontem,

GEORGES dá um salto da cadeira e arranca a fotografia da mão de
COSME
GEORGES
Filhos da puta!
COSME recupera a foto com irritação
Seu susto
conhecia.

e

COSME
irritação

mostram

que

o

senhor

o

GEORGES fica de pé, gaguejante
GEORGES
Eu...,eu,,,., melhor voltar aqui com meu advogado. O
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senhor me dá licença, mas não falo mais nada.

COSME
O senhor está no seu direito, só que voltará como
intimado a depor sob as penas da lei.
GEORGES
Como quiser.
GEORGES passa um lenço de seda pela face e o pescoço
COSME
Deixa só eu confirmar seu endereço.
COSME consulta anotações
COSME (continuando)
Rua Nascimento Silva número cincoenta e três,
apartamento oitocentos e um, Ipanema; Sabe o CEP?
GEORGES
Agora estou confuso, me lixando pra CEP
COSME
Não tem problema.
COSME se levanta e oferece a mão a GEORGES, que a recusa
GEORGES SAI
CORTA
41)INT / DIA / APARTAMENTO DE GEORGES E HELOÍSA / SALA
Cenário da SEQUÊNCIA 35
GEORGES ENTRA
Está esbaforido, irritado, arremessa longe as chaves
GEORGES
Heloísa, cadê você?
(O.S)
HELOÍSA
Oi.
GEORGES
Heloísa, tu não imagina o que aquele detetive queria.
HELOÍSA
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O quê?

GEORGES
Puta perda, não dá pra acreditar.
HELOÍSA
Fala, homem!
GEORGES
Aquela piranha e o macho dela mataram o Bob Marley!
Enfiaram uma faca na garganta dele.
HELOÍSA corre para se lançar na primeira poltrona disponível
HELOÍSA
Como é que é?
GEORGES
Ele me mostrou a foto. O Bob Marley com dois puta
talhos no pescoço, aqui de lado.
GEORGES assinala no próprio pescoço
HELOÍSA
Não dá pra acreditar, George, aquela sonsa pegou o
Bob Marley?. E por que ele te chamou?
GEORGES
Ah, acharam o celular do Bob Marley e checaram quem
tinha chamado dentro do horário que mataram ele,
Viram aquelas chamadas que andei fazendo.
HELOÍSA
Mas e aí, desconfiam de você?
GEORGES
Hã! O detetive é um crioulo muito do besta, cheio de
indiretas. Agora tenho de voltar lá.
HELOÍSA
Relaxa, não adianta ficar assim. Vou trazer um
uisquinho no capricho. Mas dessa vez leva o Peres.
Mais seguro.
HELOÍSA SAI
GEORGES fala sozinho, irado
GEORGES
Como é que pode? Um cara safo como o Bob Marley! Nã
dá pra acreditar, não dá!
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(pausa)

HELOÍSA
Pronto. Cowboy.
GEORGES recebe o copo de uísque e toma um grande gole
HELOÍSA
Relaxa um pouquinho, depois a gente vê o que é
melhor. Desconfiar de você eles não podem. Estávamos
jantando, o maitre, os garçons podem testemunhar.
GEORGES
Tenho que descobrir aquele primo do Bob Marley, o
Manoelzão. Isso vai ter troco, ora se vai!
HELOÍSA
E o Doutor Peres?
GEORGES
Isso é outra coisa. Queria voltar lá na porra
daquela delegacia por cima da carne seca e provar
pra aquele crioulinho que sei quem matou o Bob
Marley, que tenho até o endereço de onde a priranha
trabalha.
HELOíSA
Então faz isso. Já tem dia certo pra voltar lá? O
Peres te instrui direitinho e vai com você.
GEORGES
Não, não, aí é que está o negócio. Se me intimarem,
tenho que ir, mas o que vou fazer mesmo é acabar com
aquela putinha e, se descobrir quem ajudou ela,
foder com quem mais for preciso. Entendeu?
HELOÍSA
Isso se ela já não largou a boate, o que é mais
certo, e mais uma coisa, Georges.
GEORGES engole o restante do uísque
GEORGES
Humm?
HELOÍSA
Você vai ter que dizer como conheceu a Lindanalva,
podem surgir perguntas que te comprometam tipo por
que ela matou um cara conhecido seu. Vai deixar o
seu na reta, pense bem.
GEORGES
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É um risco. Nesse ponto você tem razão. Vou
(mais)
(cont’d)
GEORGES (continuando)
conversar com o Peres, mas se a Polícia quiser ir
atrás dela vai perder seu tempo, porque antes já
acabei com a piranha.
HELOÍSA
Mas que coisa, hein. Não dá pra acreditar. Quando
ela escreveu pra mim pedindo um telefone já estava
de caso pensado, ela e o namoradinho dela.
GEORGES
E me admira o Bob Marley ter facilitado.
HELOÍSA
Mas a gente tem que pensar em tudo. Sei la se ela
ofereceu um amorzinho pra ele na hora e aproveitou a
deixa pra mandar a faca nele?
GEORGES
O que sei é que ela não perde por esperar.
HELOÍSA
Desculpe, não é hora pra brincadeira, mas você tem
que despetalar a flor. Mal me quer, bem be quer,
Manoelzão ou Polícia, Polícia ou Manoelzão...
GEORGES
Está fazendo hora com a minha cara? Vê lá alguma
coisa pra comer e me traz aquela minha agenda velha,
uma de capa verde, acho que ali tem um telefone do
Manoelzão.
HELOÍSA
E o Peres, vai falar com ele quando?
GEORGES
Pode deixar. Com esse tem mais tempo, dá pra esperar
a intimação chegar.
HELOÍSA
Okay, você é quem sabe.
GEORGES
Ah, e o negócio que você falou, das duas meninas?
HELOÍSA
Acho que estão no papo. Todas duas já têm passaporte.
Marquei encontro pra amanhã. Bato o contratinho e,
se tudo correr bem dá pra embarcar em dez, quinze
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dias no máximo.

GEORGES
Que não me venham outras iguais a essa vagabunda de
agora.
HELOÍSA
O que é isso. Deus é grande. Deixa eu procurar sua
bendita agenda.
HELOÍSA SAI
CORTA
42) EXT / NOITE / BOATE LES ENFANTS / PORTA
Cenário da SEQUÊNCIA 32
APOLINÁRIO, sentado no seu tamborete, fuma distraído
LINDANALVA SAI
(O.S)
EMÍLIO
Lindanalva, espera!
EMÍLIO surge da escuridão
LINDANALVA
Que susto!
EMÍLIO
Vai pra casa?
LINDANALVA
É, tinha um italiano que estava a fim de sair comigo,
mandou bilhetinho, dólar, mas estou aos cacos hoje.
EMÍLIO
Eu te acompanho. Posso?
LINDANALVA
Pra quê?
EMÍLIO
Precisamos conversar, Lindanalva.
LINDANALVA se volta na direção da porta da boate
LINDANALVA (alto)
Até amanhã, Apolinário.
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APOLINÁRIO
Boa noite, Judy.
LINDANALVA (a EMÍLIO)
Calor, esta noite. Nossa!
EMÍLIO
Não quer ir ver a praia, sentar um pouquinho na
areiaã, igual da primeira vez que saímos, hein?
LINDANALVA
Três da matina, cheio de pivetes por lá. E pra quê?
EMÍLIO E LINDANALVA caminham rumo contrário à praia
EMÍLIO
Aquele assunto que eu estou pra te falar e estou
sempre adiando, sabe, acho que chegou a hora.
LINDANALVA
Hmm.
EMÍLIO
Mas antes preciso ter certeza de uma coisa.
LINDANALVA
Está bem.
EMÍLIO
É muito importante pra falar assim, na rua. Se você
quiser eu nem durmo lá. É um favor que te peço.
CORTA
43) INT / NOITE / APARTAMENTO CONJUGADO DE LINDANALVA
Cenário da SEQUÊNCIA 33
LINDANALVA e EMÍLIO ENTRAM
LINDANALVA
Senta aí. Quer água?
EMÍLIO
Se você não se importar, dá pra tomar um cafezinho
com qualquer coisa?
LINDANALVA
Pra mastigar? Está com fome?
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EMÍLIO
Não comi nada o dia inteiro.
LINDANALVA
Está sem dinheiro?
EMÍLIO
Não. Não é isso. Tenho ficado em casa sem sair pra
nada, dormindo, vendo televisão, comendo biscoito...
LINDANALVA
E você não está trabalhando?
EMÍLIO
Antes disso acontecer eu tinha pedido uma licença na
revista pra gente acertar tudo, sua mudança. Agora
eu confirmei com o Cardoso, disse que ia viajar.
LINDANALVA
Pois é. Fez essa besteira pra acabar com sua vida
também. Pra quê, Emílio? Estou vendo pela sua cara,
essa barba, essa roupa amassada. Me diga se adiantou
sujar suas mãos, não importa se aquele cara era um
bandido ou não.
EMÍLIO
Um homem que ia te matar, Lindanalva, mais dia menos
dia.
LINDANALVA
E agora, você vai se entregar à Polícia?
EMÍLIO
Não sei, ainda não sei.
LINDANALVA começa a preparar café
LINDANALVA
Abre aí a geladeira. Tem ainda um pouco de mussarela
e pão de forma, margarina também. Faz um sanduíche.
EMÍLIO
Está ótimo..
LINDANALVA
E o tal segredo misterioso, vai ou não vai sair?
EMÍLIO prepara um sanduíche
LINDANALVA
Ouviu o que eu falei?
EMÍLIO
Ouvi, não estou fugindo do assunto.
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LINDANALVA
Estou vendo pela sua cara que você está morto de
fome mesmo. Oh meu Deus, não dá pra acreditar, tudo
isso por causa da merda que você fez.
EMÍLIO mastiga o sanduíche
LINDANALVA (continuando)
O Georges é o chefão, está vivo e sabe onde eu
trabalho. Você pensou nisso, hein?
EMÍLIO se mantém calado, mastigando
LINDANALVA
Fala alguma coisa, homem.
EMÍLIO
Eu saindo com você da boate todas as noites, não
acho que ele ou a Heloísa vão tentar alguma coisa.
LINDANALVA
Ah, é? Quer dizer que ganhei um
guarda-costas? Cadê a metralhadora?

Rambo

pra

meu

LINDANALVA imita que está disparando uma metralhadora pra todos os
lados
LINDANALVA
Rs-ta-ta-ta-ta...
LINDANALVA (continuando)
Pronto, toma seu cafó e vamos conversar. que já não
é sem tempo.
EMÍLIO pega a caneca de café e vai sentar na beirada da cama
EMÍLIO
Senta aqui do meu lado. Mossa conversa tem que ser
olho no olho. Por favor.
LINDANALVA vem sentar ao lado de EMÍLIO
LINDANALVA
Está bom o café?
EMÍLIO
Ah, sim.
LINDANALVA
Vamos lá, me diz o que você está guardando de tão
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importante.

EMíLIO
Tem a ver com o meu passado e a sua família.
LINDANALVA
Como assim meu passado e minha família?
EMÍLIO
Depois que eu te conheci, e ainda mais quando você
me falou de sua cidade natal, Bela Vista, mesmo
muito pouca coisa, eu tive a certeza de que você é
irmã da Lucimar.
LINDANALVA
Lu-lucimar? Minha irmãzinha. Nunca mais vi a Lucimar,
meu Deus. Já vai pra mais de oito anos. Oh meu Pai
do Céu, quanta saudade.
EMÍLIO
Conheci seus pais, Seu Antonio e Dona Luíza, seus
tios Dona Lia e Seu Hermógenes.
LINDANALVA
Quem é você afinal, Emílio, que conhece minha
família e eu não sei nada de você?
EMÍLIO põe a caneca no chão e segura as mãos de LINDANALVA
EMÍLIO
Olha pra mim, por favor. Conheci sua irmã Lucimar.
Fomos casados, mesmo por pouco tempo.
LINDANALVA
Você, Emílio, se casou com a minha irmã? Por que diz
ªfomos casadosª, se separaram?
EMÍLIO aumenta a pressão nas mãos de LINDANALVA
EMÍLIO
A Lucimar faleceu..
Close up:
LINDANALVA abre a boca de espanto, seus olhos faiscam
LINDANALVA
A Lucimar, minha irmã, mo-mor-reu?
EMÍLIO
Sofro em te dizer isso, acredite. Dona Luíza também,
antes dela.
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LINDANALVA se levanta e começa a dar passos incertos no curto
espaço entre a cama e a cozinha
LINDANALVA
Minha mãe, minha irmãzinha...
EMÍLIO
Verdade, meu amor. Verdade.
LINDANALVA se apóia na pia da cozinha, debruçada, e rompe num
pranto alto, incontrolável, histérico.
EMÍLIO tenta abraçar LINDANALVA mas ela o repele com violência
LINDANALVA
Me deixa, me deixa.
(pausa)
O único ruído no apartamento ó o pranto alto, violento e
incontrolável de LINDANALVA
LINDANALVA
Morte! Morte! Morte, a única coisa que você sabe
trazer pra mim. Oh...
EMÍLIO (alto)
Mas eu tinha que te contar, Lindanalva.
LINDANALVA (histérica)
Ah, esse era seu tão misterioso segredo, não era?
Primeiro mata um homem querendo me agradar. Que
ridículo.
EMÍLIO recolhe a caneca de café do chão com mãos trêmulas
EMÍLIO
Melhor eu ir.
EMÍLIO abre a porta
LINDANALVA (grita)
Vai, vai, assassino! Frouxo! Me deixa em paz! Vai embora.
EMÍLIO SAI
CORTA
44) EXT. / ENTARDECER CHUVOSO/ RODOVIA EM DECLIVE
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Flash bach

Traseira do automóvel com a seta de conversão para ultrapassagem
acesa.
Voz alta e apavorada de MULHER.
MULHER (O.S)
Emílio, está maluco? Pelo amor de Deus. Não vai dar!
FUSÃO PARA
Parabrisa do automóvel molhado visto do interior.
MULHER grita em derradeiro apelo.
MULHER (O.S)
EmíííIiooo!!!... Emi...
Freada e choques de aço
CORTA.
45) INT / DIA / SALÃO DE BILHAR
Sala ampla com paredes escuras plenas de propaganda de bebidas em
espelhos e pôsters, algumas mesas de bilhar cercadas por jogadores
e assistentes. MANOELZÃO, mulato robusto, idade em torno dos 40,
trajando jeans e camiseta regata, disputa uma partida apreciado
por DOIS JOVENS.
Celular de MANOELZÃO soa
MANOELZÃO
Aguenta aí, Passarinho.
MANOELZÃO (atende)
Pronto.
MANOELZÃO ouve atento
MANOELZÃO
Ah, sim, doutor Jorge. Claro que me lembro, sim.
Tudo bem? Hã, sim. Falar comigo? Sem problema, o
senhor é quem manda. Quando? Hoje ainda?
INTERCUT:
GEORGES
Se você puder. Está de carro?
MANOELZÃO
Bom, Doutor, eu não sei se posso chamar aquela Fiat
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de carro, mas quebra um galho.

GEORGES
Você está onde?
MANOELZÃO
Onde estou agora? Estácio, Doutor.
GEORGES
Estácio? Humm..., não sei andar muito por essas
bandas. Fazer o seguinte. Quero te encomendar um
servicinho, te pago bem. Ouviu?
MANOELZÃO
Sem problema. Onde encontro o Doutor?
GEORGES
Copacabana dá?
MANOELZÃO
Hummm..., posso só acabar uma partidinha aqui? Estou
por duas bolas. Dá?
GEORGES
Okay. Quando estiver a caminho me dê um toque.
MANOELZÃO
Sem erro, Doutor. Até.
MANOELZÃO desliga
O DESAFIANTE
Pô, papo longo hein!
MANOELZÃO
Como dizem os gringos. Bíusines, bíusines.
MANOELZÃO retoma o taco
CORTA
46) EXT / DIA / BAR NO CALÇADÃO DE COPACABANA
GEORGES e MANOELZÃO acabam de chegar. Apertam-se as mãos e ocupam
mesa ao ar livre protegida por guarda-sol
GEORGES acena a um GARÇOM
GEORGES (ao GARÇOM)
Dois chopinhos e uma porção de...
GEORGES se interrompe
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.
MANOELZÃO
Pra mim todo tira-gosto desce bem com uma gelada. O
Doutor é quem manda.
GEORGES (ao GARÇOM)
Então umas azeitonas, das pretas.
GARÇOM SAI
GEORGES
Calor fodido hoje, pô.
MANOELZÃO
Aqui, Doutor, com esse ventinho gostoso da praia?
Vai lá no Estácio só pra ver, uma fornalha do cão.
GEORGES
Leva a mal não, mas pra mim, passou dali da Glória,
Lapa, tudo é quente, fedorento como o sovaco do
diabo.
MANOELZÃO gargalha e puxa um cigarro
MANOELZÃO
Não ofereço porque o senhor só deve pitar importados.
GEORGES
Nada. Nem fumo.
(pausa)
GEORGES e MANOELZÃO OLHAM PARA UMA MULHER COM TRAJES DE PRAIA
MANOELZÃO (baixo)
Sou mais as bundas da mulherada do Estácio.
MANOELZÃO volta a gargalhar
MANOELZÃO
Não são assim tão cheirosas, mas...
GEORGES
Gosto não se discute, mas prefiro outro gênero, o
tipo exportação. Trabalho com isso, você sabe.
MANOELZÃO
É. O Bob me falou uma vez.
GEORGES
O Bob Marley?
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MANOELZÃO
É. Ele vem a ser meu primo, sabia? Distante, mas da
família.
GEORGES
Hmm. Bom você falar nele. O negócio que eu tenho pra
te oferecer tem tudo a ver com teu primo.
MANOELZÃO
O quê? Ele cagou fora do pinico com o Doutor?
GEORGES
Não, não, o Bob Marley sempre andou certinho comigo,
pianinho, isso acho que por quase uns cinco anos.
MANOELZÃO
Qual a parada então, Doutor?
GEORGES
Pra você, amigo e primo dele, uma coisa bem chata.
MANOELZÃO
Hmm?
O GARÇOM SERVE A BEBIDA E O TIRA-GOSTO
GEORGES
Obrigado.
MANOELZÃO toca o seu copo no de GEORGES e ambos bebem
GEORGES
Mataram ele esta semana.
MANOELZÃO
Que merda! Quem, os cana?
GEORGES
Não.
MANOELZÃO
Como foi o negócio? Porra, que Deus o tenha.
MANOELZÃO derrama um pouco de chopp no chão
MANOELZÃO
Meu Pai Oxalá que tenha ele em sua eterna paz.
MANOELZÃO
Mas como foi que fecharam ele, Doutor, um cara tão
risco?
Pois

ó.

GEORGES
Fizeram duas

avenidas

na

garganta

dele,
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pegaram eke no volante do carro. Punhal ou faca de
cozinha.
MANOELZÃO
Caralho. E os hômi, têm ideia de quem fez?
GEORGES
A Polícia, não, mas eu tenho a certeza de uma pessoa.
Desconfio que foi um casal, o homem não sei, mas a
mulher tenho absoluta certeza.
MANOELZÃO
Um homem e uma mulher?
GEORGES
É como eu estou te falando, porra. A mulher que eu
tenho a certeza que fez isso não tinha como estar
com ele dentro de um carro, não era assunto de foda,
droga, nada disso.
MANOELZÃO
E o Doutor conhece a mina?
GEORGES
Conheço, sei porque ela fez isso e quero te propor
um trabalho.
MANOELZÃO
Cuidar dela?
GEORGES
Perfeito. Diz seu preço?
MANOELZÃO
Mas se o senhor diz que o mais certo foi ter um cara
na jogada, ele fica de fora?
GEORGES
Por enquanto tem pelo menos que ficar. O Bob Marley
conheceu ele, mas eu não.
MANOELZÃO
Sei, e o Doutor sabe onde ela mora?
GEORGES
Onde mora, não, acho que é aqui por Copacabana mesmo,
mas sei que ela trabalha numa boate na Rua Duvivier.
Sabe onde é, não? Posto Dois, aquela área da putaria
de Copacabana;
MANOELZÃO
Trabalha em boate?
GEORGES
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É. Deve ser daquelas que ficam se rebolando pros
(mais)
(cont’d)
GEORGES (continuando)
punheteiros pinguços. Mas você, de qualquer forma,
não pode trabalhar sozinho. De repente você vai
bater de frente com o parceiro dela, ou outro macho
pra tomar as dores. Entende?
MANOELZÃO
Sei;
GEORGES
Melhor escolher alguém pra ir
preço half-half. Quanto quer?

junto e dividir o

MANOELZÃO
Bom, Doutor, o trabalho vai ter que ser de noite, na
madrugada, esperar ela sair da boate. Não é assim?
GEORGES
Se eu não sei onde ela mora, esse é o único jeito.
MANOELZÃO
E o nome dela? O tipo, morena, loura...
GEORGES
Espera aï
GEORGES saca uma folha de papel dobrada
GEORGES
Olha aqui. Fica com essa cópia da foto que ela tirou
pro passaporte. É uma moreninha do tipo, como dizem,
mignon, cabelos pretos compridos. Não tem jeito de
carioca.
MANOELZÃO
O nome dela é...?
GEORGES
Lindanalva, mas essas piranhas de boate usam outros
nomes geralmente.
MANOELZÃO
Lïdia o quê?
GEORGES
Não. Linda, Lin-da-nal-va, um nome só. Toma, escreve
ai. A boate tem o nome de Les Enfants e fica na Rua
Duvivier, já te falei.
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GEORGES oferece uma caneta a MANOELZÃO e um guardanapo de papel

GEORGES
Quanto mais cedo melhor porque a vagabunda pode
sumir se achar que eu ou a Polïcia estamos no rastro
dela.
MANOELZÃO
Perfeito, Doutor. Hoje mesmo levo um lero com um
camaradinha meu.
GEORGE se levanta para sacar pequebo embrulho do bolso traseiro da
calça olhando antes para ambos os lados
GEORGES
Pega aqui. Tem mil dólares pros dois. Pago outros
mil quando fizerem o trabalho.
MANOELZÃO recebe o embrulho contendo as cédulas
MANOELZÃO
Humm!!! Beleza, Doutor. Com essa fotografia dou uma
chegadinha na tal boate pra manjar bem ela, saco a
hora que sai e resolvo a parada sem problemas.
GEORGES
Acho que está um trabalho bem pago. Aliás você vai
dar o troco pelo seu primo também, não?
MANOELZÃO
Com certeza, Doutor.
GEORGES
Vou pedir mais um pra encerrar a conversa. Okay?
GEORGE se volta e acena para o GARÇOM
CORTA
47) INT / DIA / APARTAMENTO DE GEORGES E HELOÍSA / SALA
Cenário da SEQÜÊNCIA 41
HELOÍSA, sentada confortavelmente em espaçoso sofá, folheia com
atenção dois passaportes.
Perto, em poltronas diferentes, estão
NEUSA e JUÇARA, ambas jovens na faixa dos 23, morenas, trajando
camisetas, shorts e sandálias.
HELOÍSA
Muito bem. Estou vendo que pelo menos vocês não são
marinheiras de primeira viagem.
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HELOÍSA dá um risinho

HELOÍSA
Desculpem pelo trocadilho. Quero dizer, vocês duas
pelo menos já viajaram, já saíram do Brasil.
HELOÍSA abre um dos passaportes
HELOÍSA
Estou vendo aqui, Juçara, que você..., hmm... esteve
em Atenas, Grécia, ... muito bem, depois... depois
Algarve, Portugal...
JUÇARA
Foi. Nesse tempo eu estava trabalhando com uma
velhinha, ela viajava e me levava como acompanhante,
sabe.
HELOÍSA
Ah, é mesmo. Que cabeça a minha. Você até publicou
na sua página umas fotos, não foi?
JUÇARA
Isso.
HELOÍSA
Você ainda está com ela?
JUÇARA
Não. Ela morreu o ano passado, era muito velhinha.
HELOÍSA
E se fosse pra cuidar de crianças?
JUÇARA encolhe os ombros.
HELOÍSA (continuando)
Tem uma família em Madri, aliás de um técnico de
futebol muito conceituado na Europa. Já treinou
muitos times lá e a família gosta dos brasileiros.
As crianças são uma menina de cinco e um menino de
sete. O que você acha?
JUÇARA_
Hmm.
HELOÍSA
Preciso confirmar com a governanta ainda quanto
estão pagando, mas garanto a você os euros dariam
assim na média uns três salários mínimos dos nossos.
JUÇARA
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Três salários?

HELOÍSA
Que carinha é essa, minha filha, eu estou falando de
três salários mínimos por semana, por se-ma-na, casa
e comida por fora.
JUÇARA dá um risinho de descontração, remexe-se noa
poltrona e olha para NEUSA
JUÇARA
Uau!
HELOÍSA
Tenho procuração do chefe da família. A gente faria
um contratinho de dois anos, a passagem eles
descontariam em parcelas, como você pudesse pagar.
Entende?
RUÍDO DE CHAVES na porta do apartamento
GEORGES ENTRA
HELOÍSA (sorridente)
Oi, bem
GEORGES olha apenas de relance para JUÇARA e NEUSA
HELOÍSA
Estou aqui acertando uns detalhes com as meninas.
HELOÍSA (a NEUSA e JUÇARA)
Georges, meu marido.
GEORGES (entre os dentes)
Hã... olá.
GEORGES (a HELOÍSA)
Preciso falar com você.
HELOÍSA se levanta
HELOÍSA (a NEUSA e JUÇARA)
Um minutinho só. Vou mandar trazer um suquinho. Foi
feito agora. Volto já.
CORTA
48( INT / DIA / APARTAMENTO DE GEORGES E HELOÍSA / ESCRITÓRIO
Salete revestida com papel de parede importado, pequena estante,
duas poltronas de alto espaldar em couro verde, escrivaninha, duas
cadeiras e computador

84

HELOÍSA
Com essa cara você assusta todo mundo. Por isso que
a outra se mandou.
GEORGES
Quer que eu faça o quê, arme um sorrisinho colgate
pra essa ralé? Meu negócio é exportar putas, e o
Pepe gosta do meu trabalho. No mais estou me lixando.
Public relations é com você.
HELOÍSA
Bom, mas o que você quer comigo? Não posso deixar as
duas sozinhas muito tempo, podem ficar xeretando por
lá.
GEORGES
Acertei tudo com o Manoelzão. Vem a ser primo do Bob
Marley;
HELOÍSA
Acertou tudo o quê?
GEORGES
Ué, o negócio daquela bailarina filha da puta.
HELOÍSA
Ah, e combinaram o que?
GEORGES
Dei mil dólares pra ele e fiquei de dar outros mil
pra ele fazer ela subir o mais cedo possível.
HELOÍSA
Matar? Tadinha!
GEORGES
Fale mais baixo que as paredes têm ouvidos.
HELOÍSA
Você vive falando que precisa trocar o carro, trocar
o carro, a toda hora. Gastar dois mil assim de uma
hora pra outra. Teu prejuízo com ela não chegou nem
à metade do que mandou o Bob Marley cobrar dela.
GEORGES
Eu decidi assim, Heloísa. Só espero que o Manoelzão
não demore muito e deixe ela sumir na poeira.
HELOÍSA
Não era hora de gastar todo esse dinheiro. Mandava
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queimar o rosto, dar umas navalhadas nas coxas. Ela
(mais)
(cont’d)
HELOÍSA (continuando)
só ia poder fazer a vida atrás da Central do Brasil,
mesmo assim no escuro, na rua.
GEORGES
Não é a primeira vez que faço isso, Dona Heloísa.
Não me venha com essa de santinha caridosa, e ela me
desafiou, matou, veja bem, matou o cara com quem eu
mais contava por todos esses anos!
HELOÍSA
E se ela não fez isso sozinha, o que eu acho mais
provável. como é que vai ficar a situação do cara ou
dos caras que ajudaram ela? Vocà vai ficar
derramando dinheiro a três por dois, botar a CIA ou
o FBI no rastro deles?
GEORGES
Não adianta seu palavreado. Digo e repito o
mandei fazer e está acabado. Volta lá pra
fisga aquelas babacas que preciso trocar uns
com uns caras do Kosovo que estão parecendo
mercado. Anda, vai.

que já
ver se
e,mails
um bom

GEORGES dá uma palmada em HELOÍSA
HELOÍSA
Idiota.
HELOÍSA SAI
CORTA
49) INT / NOITE / BOATE LES ENFANTS
Cenário da SEQUÜÊNCIA 42
No palco, um HOMEM NEGRO GIGANTESCO e uma MULHER ANÃ sumariamente
vestidos iniciam a apresentação de uma cena pornográfica. O
ambiente é barulhento com gritos e piadas dos frequentadores.
EMíLIO acaba de chegar e toma assento num dos tamboretes em frente
ao balcão.
EMíLIO (ao BARMAN)
Boa noite, Luís, tudo bem? Uma cervejinha, por favor.
BARMAN
Perfeito, Doutor.
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BARMAN se afasta
EMÍLIO percorre com o olhar o ambiente em volta
(O.S)
Voz alta em sussurros sensuais com a melodia francesa "Je t’aime
moi non plus"
BARMAN serve cerveja a EMÍLIO
EMÍLIO
Obrigado. Tira daqui, por favor.
EMÍLIO entrega cédula ao GARÇOM e volta a examinar o ambiente
MANOELZÃO ENTRA
MANOELZÃO ocupa assento perto de EMÍLIO
BARMAN dá troco a EMÍLIO
EMÍLIO
Okay. Viu a Caterine por aí?
BARMAN
Ainda não. Deve estar
pagamento...

no

escritório.

Véspera

de

EMÍLIO
E a Judy, conhece ela, não?
BARMAN
Judy? Claro, sei quem é. Vi ainda não.
DECURSO DE TEMPO COM O NÚMERO PORNOGRÁFICO DO NEGRO
E A ANÃ E A EXCITAÇÃO RUIDOSA DOS ASSISTENTES
Travelling:
MANOELZÃO SENTADO NUM TAMBORETE,DE OLHO OS FREQUENTADORES
BARMAN (a MANOELZÃO)
Pois não?
MANOELZÃO
Me vê uma caipirinha e uns amendoins.
BARMAN SAI
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P.O.V de MANOELZÃO:
No palco, negro alto e musculoso e anã iniciam número erótico
MESTRE DE CERIMÔNIAS ENTRA
MESTRE DE CERIMÔNIAS (alto, entusiasmado)
Obrigado, obrigado, amigos. Em cinco minutos nossas
meninas esplendorosas estarão de volta para a
delícia de todos.
MESTRE DE CERIMÔNIAS SAI
(V.O)
Voz de cantora e música carnavalesca
CORTA
50) EXT / NOITE / BOATE LES ENFANTS / FACHADA
Cenário da SEQÜÊNCIA 9
HOMEM, jovem, alto, magro, cabelos lontgos atados em rabo de
cavalo, traje esporte simples, na CALÇADA, um pouco afastado da
porta da boate, digita ao CELULAR.
HOMEM (no CELULAR)
Parece que a andorinha está chegando.
P.O.V do HOMEM:
LINDANALVA na entrada da boate com o SEGURANÇA
LINDANALVA
Atrasadíssima. Madame hoje vai me comer viva.
SEGURANÇ
Tudo bem, esquenta não.
LINDANALVA ENTRA
CORTA
51) INT / NOITE / BOATE LES ENFANTS
Cenário da SEQÜÊNCIA 49
MANOELZÃO abandona seu assento junto ao balcão e procura um ponto
mais iluminado do salão
INSERT:
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Cópia xerox da foto de LINDANALVA olhada por MANOELZÃO
P.O.V de MANOELZÃO:
LINDANALVA se dirige para atrás do palco
CORTA
52) INT / NOITE / BOATE LES ENFANTS
Cenário da SEQÜÊNCIA 49
MANOELZÃO, voltando do ponto onde examinou a foto, esbarra em
EMÍLIO quase derrubando sua cerveja
MANOELZÃO
Desculpe, parceiro
EMÍLIO
Tudo bem.
MANOELZÃO
Estou acostumados mais com os botecos claros, sabe.
Não sou coruja.
MANOELZÃO dá uma risadinha
EMÍLIO
Tem problema não.
CATERINE ENTRA
CATERINE
Emílio, mon cher!
EMÍLIO
Caterine, estava mesmo te procurando.
CATERINE
Me procurando? Ora, já
procurada.

passei

da

idade

de

ser

EMÍLIO
Assunto sério.
CATERINE
Hoje estou bem enrolada. Folha de pagamento do meu
gente, sabe.
EMÍLIO
Cinco minutinhos só.
CATERINE
Não devia nem falar contigo. Esqueceu como se portou
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mal comigo aquela noite, hein, hein?

EMÍLIO
Já passou. Perdão. Hoje estou só de cervejinha. Olha.
MANOELZÃO está atento na conversa
MANOELZÃO
Há! Quase que eu derrubo a cerveja dele.
CATERINE (a MANOELZÃO)
Oh, pas des problema. Que pena que não jogou.
CATERINE ri e dá uma cotovelada em EMÍLIO
EMÍLIO
Do jeito que você fala, o rapaz vai até pensar que
eu sou a vergonha da casa.
MANOELZÃO ri
CATERINE
Deixa eu trabalhar.
EMÍLIO
Caterine...
CATERINE
Mais tarde, Emílio, depois. Curte esse strip tease,
vai começar. O moça tem talento.
(V.O)
SOM de jazz suave
MANOELZÃO
Gringa legal essa. Elegante. Atê que dava uma meia
sola.
EMÍLIO
É a dona da boate.
MANOELZÃO
Dona?
EMÍLIO
Humm-hummm. Gosto muito dela. Também, frequento isto
aqui não é de hoje.
MANOELZÃO
Tenho um amigo que vez em quando vem aqui. Diz que
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tem umas garotas que rodam em volta de uns ferros...
MANOELZÃO se interrompe para rir
MANOELZÃO (continuando)
Que a gente, pelo menos eu, vê mais nos filmes de
televisão, só de calcinha e meia, rebolando,
empinando os seios, chupando dedo. Diz que aqui elas
são de primeira, parceiro.
EMÍLIO
Começa mais tarde.
MANOELZÃO
Ah. Aí vão a noite toda naquele mexe-mexe?
MANOELZÃO (continuando)
Pô, trabalhei pra caralho hoje. Vou sentar outra vez.
Vai pegar outra cervejinha?
EMÍLIO examina o ambiente
P.O.V de EMÍLIO:
No palco a STRIPPER acaba de despir uma imitação de casaco vison
ao som jazzístico
EMÍLIO
Sentar mais um pouco também.
EMÍLIO e MANOELZÃO voltam a tomar assento em frente ao balcão
MANOELZÃO (ao BARMAN)
Me vê um conhaque.
EMÍLIO (ao BARMAN)
Outra light, Luís, por favor.
BARMAN
Pois não.
BARMAN SAI
MANOELZÃO
Tira logo essa camisa, oh lourinha gostosa!
Há! Há!
P.O.V de MANOELZÃO:
STRIPPER, de calças masculinas longas, desabotoa camisa.
MANOELZÃO
Daqui a pouco vou ter que mandar. O trabalho me
espera cedinho.
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EMÍLIO (com pouco interesse)
Sei como é.
MANOELZÃO consulta relógio
MANOELZÃO
Porra, cara caminhando pras duas já. O tempo voa
mesmo.
EMÍLIO está mais interessado em perscrutar o entorno
EMÍLIO
Lá isso é.
MANOELZÃO
Acho que vou só vou esperar as garotas da dança nos
tubos e me mandar. Comça depois que essa branquela
aí ficar pelada?
EMÍLIO
Varia um pouco, mas quase sempre começa perto das
duas e vai até fechar.
MANOELZÃO
Até a boate fechar? Caralho, é muita brincadeira em
volta dum mastro, hein! Há! Há! E que horas acaba?
EMÍLIO
Três, o mais tardar três e quinze.
BARMAN traz as bebidas
EMÍLIO
Obrigado, Luís. Pega aqui.
EMÍLIO saca carteira
MANOELZÃO trava o gesto de EMÍLIO
MANOELZÃO (ao BARMAN)
Quanto é isso, parceiro, o conhaque e a cerveja?
BARMAN
Quarenta e cinco, senhor.
MANOELZÃO
Quarenta e cinco reais, um conhaque uma cervejinha?
Pô, que assalto. Tira daqui, companheiro.
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BARMAN recebe dinheiro de MANOELZÃO
MANOELZÃO (ao BARMAN)
Brincadeira, hein, parceiro, as coisas estão por
hora da morte mesmo.
EMÍLIO
Obrigado.
MANOELZÃO toca a garrafa de cerveja de EMÍLIO com a borda de seu
copo de conhaque
MANOELZÃO
À nossa, parceiro.
Decurso de tempo com o número de strip tease
P.O.V de EMÍLIO:
CATERINE circulando entre mesas
EMÍLIO se levanta
EMÍLIO
Só um instantinho.
CORTA
52) INT / NOITE / BOATE LES ENFANTS
Cenário da SEQÛÊNCIA 52
EMÍLIO e CATERINE próximos a uma coluna
CATERINE
Casar, EmÍlio? Casar de
igreja?

verdade,

papel

passado,

EMÍLIO
Sim, qual o problema? Igreja, não, porque não
acredito nessas baboseiras de Deus, religião, o
cacete.
CATERINE
Oui, oui, um direito seu, mas, cá pra nós, eu se
fosse homem jamais casaria com uma puta.
EMÍLIO
Caterine...
CATERINE
Pardon, pardon, Emílio, a Judy nunca me deu dor de
cabeça, gosto muito dela, tenho nada a reclamar,
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(mais)
(cont’d)
CATERINE (continuando)
mas... uma puta será sempre uma putas. É como o cor
da pele. Michael Jackson quis mudar a dele e se deu
mal no fim.
EMÍLIO
Você tem seu ponto de vista e eu tenho o meu. Estou
me abrindo com você porque te conheço a Lindanalva e
tenho visto como você se refere a ela com um carinho
todo especial.
CATERINE
Quando eu era só uma cafetina, assim que cheguei ao
Brasil, era outra pessoa. Agora tudo amoleceu, os
peitos, a bunda, o coração..., mon coeur, oh, n’est
ce pas la même chôse, Emílio.
EMíLIO
Bom, mas o que eu queria te dizer é que a Lindanalva
não vai mais tirar aquela licença de alguns dias.
CATERINE
Oh, não? Que bom, quero dizer, então ela se livrou
daquela confusão que estava assustando ela, que ia
obrigar ela a sumir daqui?
EMÍLIO
Acabou aquilo.
CATERINE
Ça va.
EMÍLIO
Mas eu queria te pedir um favor especial.
CATERINE
O que é?
EMÍLIO
Vocô tem flores aqui?
CATERINE
Fleurs, flores? Você vem de onde, Emílio, de Marte,
da Lua? Só no cinema tem puteiros com flores.
Ninguém come flor!
EMÍLIO
Nenhumazinha, nem de plástico, ou de papel?
CATERINE
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Acho que não. Por quê?

EMÍLIO
Porque esta noite é a última noite de trabalho da
Lindanalva, aqui ou em qualquer outra boate.
CATERINE
Vai pedir a mão dela em casamento?
EMÍLIO
Por favor, Caterine, não deboche.
CATERINE
Não é nada disso. Vai se encrespar comigo outra vez,
é?
CATERINE ri e mexe nos cabelos de EMÍLIO
CATERINE (continuando)
Mando o Apolinaire, aquele negom que está lá fora te
arrastar daqui, hein!
EMÍLIO
Me diz uma coisa, ela já vai subir pro palco?
(O.S)
Aplausos e assobios para a stripper nua, que
apresentação e recolhe o dinheiro jogado ao palco

terminou

sua

CATERINE
Chega der conversa, mon amour. Pensa que é só você
que quer encher meu saco?
CATERINE gargalha e EMÍLIO a retém pelo pulso
EMÍLIO
Vem cá, dá pra eu falar um segundinho com ela antes
da dança?
CATERINE
Vou ver, não prometo. Se ela ainda não tirou a roupa,
tudo bem, Minhas meninas não descem nuas do palco.
Você queria o quê, um estupro coletif?
CATERINE ri
EMÍLIO (alto)
Obrigado. Estou ali no bar.
CATERINE SAI
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EMÍLIO retorna para perto do bar, onde ainda está MANOELZÃO
MANOELZÃO
A gringa vai com tua cara, né, companheiro?
EMÍLIO
A Caterine trata todo mundo muito bem.
MANOELZÃO
Não leva a mal perguntar, mas pelo jeito o
companheiro conhece todo mundo aqui, garçom, dona da
casa..., nessas alturas, desculpe a intimidader,
belisca até, de vez em quando, uma ou outra garota
da dança do mastro, hein.
MANOELZÃO gargalha e se volta à procura do BARMAN
MANOELZÃO (ao BARMAN)
Ei, amigo, outro conhaque aqui.
MANOELZÃO (a EMÍLIO)
Vai outra?
EMÍLIO
Não, obrigado. Nem terminei esta.
(pausa)
Decurso de tempo com música ambiente
CORTA
53)INT / NOITE / BOATE LES ENFANTS
Cenário da SEQÜÊNCIA 53
EMÍLIO e MANOELZÃO sentados nos tamboretes
olhando em direção do palco ainda vazio

em

frente

ao

bar,

P.O.V de EMÍLIO:
LINDANALVA
chamando-o

de

pé

perto

do

palco,

ainda

vestida,

lhe

acena

quer

falar

Close up:
MANOELZÃO sorri e tem os olhos brilhantes de satisfação

Olha lá.
contigo.

MANOELZÃO
Parece que aquela

moreninha
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EMÍLIO se levanta apressado
EMÍLIO
É, já vi.
EMÍLIO SAI
MANOELZÃO saca celular e digita
MANOELZÃO (ao CELULAR)
Positivo, meu camarada. Acabo de ver a caça. Tem um
otário aqui que estava papeando comigo. Acho que o
cara é quem come a caça, sabe. Deixa só ele voltar
pra eu checar, assim de leve, que horas ela vai sair
MANOELZÃO.
Isso. Conseguiu vaga aqui em frente? Beleza pura.
Amanhã mesmo estamos pegando o resto da grana com o
doutor Jorge. Há! Há! Há! Mas, presta atenção, não
vai cochilar aí não, falou? É só eu saber a hora em
que a piranhada para de roçar a xoxota no mastro e
saio.
CORTA
55) INT / NOITE / BOATE LES ENFANTS
Cenário da SEQÜÊNCIA 54
LINDANALVA recostada na beira do palco e EMÍLIO de frente a ela,
bem próximo
LINDANALVA
O que aconteceu? Não podia esperar o show acabar?
EMÍLIO
Procurei você no apartamento. Quando cheguei aqui
você não tinha chegado ainda.
LINDANALVA
Tive um dia muito enrolado. Antes de vir pra cá
passei na rodoviária.
EMÍLIO
Rodoviária?
LINDANALVA
Vou viajar pra minha terra, Emílio.
EMÍLIO
Mas decidiu assim, de uma hora pra outra? A gente
podia conversar antes, se for o caso eu até te levo.
Não precisava gastar dinheiro com ônibus.
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LINDANALVA
Emílio, por favor, está na minha hora. Nem acabei de
me maquiar, a Madame vai me repreender.
EMÍLIO
Amor, eu falei com a Caterine agora há pouco. Eu
quero me casar com você. Me entrego até à Polícia se
você quiser, deixo de beber. Bata você dizer sim e
me perdoar.
LINDANALVA
Emílio, você está é delirando. Quem tem que perdoar
você, absolver. Como dizem, é um juiz e não eu. Olha,
tenho que ir. Já tem gente de olho na nossa conversa
EMÍLIO
Não é disso que estou falando, Lindanalva. Estou
querendo confessar, meu amor, que sua irmã morreu
porque eu dirigia bêbado. Pronto. É isso.
EMÍLIO SAI
Close up:
LINDANALVA com a face transtornada
incredulidade ameaça chorar

de

horror

e

CORTA
56) INT / NOITE / BOATE LES ENFANTS / BANHEIRO MASCULINO
Espaço com dois lavatórios, espelho, iluminação fria, mictório e
dois boxes. DOIS FREQUENTADORES usam o mictório
EMÍLIO ENTRA
EMÍLIO abre a torneira e molha o rosto e os cabelos e depois dá
socos na pia esbravejando
EMÍLIO
Puta que pariu! Puta que pariu!
OS DOIS FREQUENTADORES gargalham meio bêbados
FREQUENTADOR UM
Há! Há! Há! Precisa achar elas não, amizade, o salão
tá cheio.
FREQUENTADOR DOIS
A mi me hacen bien las putas...
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OS DOIS FREQUENTADORES SAEM
EMÍLIO se olha no espelho com rosto tenso, sofrido
EMÍLIO (para si próprio)
Lindanalva, diz que me perdoa
EMÍLIO enxuga o rosto com papel toalha
FREQUENTADOR ENTRA
EMÍLIO SAI
CORTA
57) INT / NOITE / BOATE LES ENFANTS
Cenário da SEQÜÊNCIA 55
(O.S)
CATERINE no centro do palco à frente de quatro dançarinas
CATERINE (alto)
E agora com vocês, mês amies, PaLoma, Brigite, Judy
e Soraia.
(V.O)
Estronda a melodia Let the sun shine (do musical Hair)
Travelling:
MANOELZÃO ainda sentado
LINDANALVA dançando

diante

do

bar,

de

olhos

fixos

em

EMÍLIO ENTRA
MANOELZÃO
Oi, companheiro, você sumiu.
EMÍLIO
É...
MANOELZÃO
Vi que estava num lero de responsa com a moreninha
baixinha, aquela da ponta de lá. Um petisco e tanto
ela, hein. Olha só
EMÍLIO
Hmm...
MANOELZÃO
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Desculpe, companheiro, de repente você... você pode
(mais)
(cont’d)
MANOELZÃO (continuando)
até ser namorado dela e eu estou aqui
bobeira. Leva a mal não.

marcando

EMÍLIO faz sinal ao BARMAN
BARMAN ENTRA
BARMAN
Sim, Doutor.
EMÍLIO
Luis, faz o favor, aquele escocês de doze anos que
você tem aí...
EMÍLIO se interrompe
EMÍLIO (a MANOELZÃO)
Me acompanha nessa? Por minha conta.
misturado?

Puro

ou

MANOELZÃO
Há! Há! Senti firmeza. Assim é que se
fala. Tem hora que só a cervejinha não
dáMas a gente quebra isso meio a meio.
Pode ser só com gelo.
EMÍLIO (ao BARMAN)
Duas doses sem muito gelo, Luis, por favor
BARMAN
Sim senhor.
BARMAN SAI
MANOELZÃO
Vou curtir mais uns minutinhos essas meninas
depois me mando, senão não acordo na hora.

e

EMÍLIO
Eu fico até ao final.
MANOELZÃO
O companheiro tem bom gosto. Está certo. Vai esperar
a... a,,,
EMÍLIO
Judy.
MANOELZÃO
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Ju-Judy?

EMÍLIO
Nome artístico, como elas gostam de dizer, Nome de
guerra fica muito vulgar, lembra logo prostituta.
MANOELZÃO gargalha
MANOELZÃO
Entendi. Quer dizer que o companheiro, aqui dentro,
vê a Judy dançar. Lá fora deixou esse nome pra trás.
Tem ciúme não, de ver ela nuinha, só de fio dental e
com aquelas meias coloridas, mais nada, se rebolando
e os bebuns botando dinheiro nelas?
EMÍLIO encolhe os ombros
MANOELZÃO
Bom, porra, estou parecendo tia velha, carola. O
importante é a confiança, não acha? Se você está a
fim mesmo dela, amarradaço, pð, essa dança tem nada
a ver.
BARMAN traz as bebidas
EMÍLIO saca a carteira
EMÍLIO
Toma, Luís, tira daqui, por favor. Não tenho menor.
MANOELZÃO
Espera aí. Quanto foi?
EMÍLIO
Nada disso. Deixe pra lá
MANOELZÃO
Obrigado, companheiro. Então...
EMÍLIO e MANOELZÃO provam do uísque
MANOELZÃO
À nossa. Aliás, estamos papeando aqui uma porrada de
tempo e eu não sei o teu nome nem você sabe o meu.
EMÍLIO
Emílio.
MANOELZÃO
Emílio? Eu sou o Manoel, mas todos me conhecem como
Manoelzão.
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EMÍLIO e MANOELZÃO apertam-se as mãos

MANOELZÃO
Mas é isso, Terminando este me vou mesmo. Ainda
tenho um trabalho a fazer.Não quero vacilar.
EMÍLIO
Certo. Eu, você já viu, vou ficar aqui tomando meus
drinques até a boate fechar.
MANOELZÃO
O companheiro faz isso muitas vezes, parece. Há! Há!
Mas, com todo o respeito, a moreninha é uma graça. A
Judy, né?
EMÍLIO sorve um grande gole
EMÍLIO
Judy nada. Quem arrumou esse nome de gringa pra ela
foi a Caterine,O nome dela me desce assim pela goela
muito mais gostoso do que este uísque. Lindanalva...
MANOELZÃO
Lindanalva? Bonito mesmo, e o companheiro, está
doidaço por ela, não? Há! Há! Está na cara.
EMÍLIO
Demais. Sabe que quase não falo disso quase com
ninguém. A cerveja e este escocês aqui é que estão
me soltando a língua. DifÍcil as pessoas entenderem
gostar de uma mulher que dança nuazinha todas as
noites na frente de uma porrada de machos. Você
entende?
MANOELZÃO
Que pena.
EMÍLIO
Vem cá. Uma cervejinha agora pra contrabalançar?
MANOELZÃO
Não, não, nada disso companheiro. Preciso ficar
firme prum trabalho que me espera.
EMÍLIO
Você trabalha em banca de jornal, padaria...?
MANOELZÃO
Não. Por que?
EMÍLIO
Ou feirante, sei lá, sem preconceito, gente que tem
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que trabalhar cedinho, de madrugada.

MANOELZÃO
É que pego uns biscates que tem que ser assim,
pintou a chance, faz logo, não tem importância a
hora. Ou faço, lu perco dinheiro. Entende?
CELULAR de MANOELZÃO toca
MANOELZÃO se afasta um pouco
MANOELZÃO
Um minutinho.
MANPELZÃO (ao CELULAR)
Oi, aguenta aí. Tudo nos conforme. Estou saindo. É
só me despedir de um amigo aqui.
MANOELZÃO se levanta e estende a mão para EMÍLIO
MANOELZÃO
Valeu pelo papo, e obrigado pelo uísque. Todas as
felicidades do mundo pra ti e a... Lindanalva.
EMÍLIO
Obrigado.
MANOELZÃO SAI
P.O.V de EMÍLIO:
LINDANALVA dança de olhos tristes.
CORTA
58)INT / NOITE / BOATE LES ENFANTS
Cenário da SEQÜÊNCIA 57
Salão
praticamente
vazio,
com
uns
quatro
frequentadores
conversando com duas strippers, já vestidas, e CATERINE, agitada e
batendo palmas enérgicas, dando ordens aos empregados para
arrumação geral. LINDANALVA, separada, desce do palco às escuras.
EMÍLIO, o único frequentador nas mesas, a aguarda.
P.O.V de EMÍLIO:
LINDANALVA anda devagar em sua direção sem manifestar alegria
EMÍLIO (levantando-se)
Oi, vou levar você em casa.
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LINDANALVA
Aquilo era coisa pra você
apressada pra subir no palco?

me

dizer.

Assim

eu

EMÍLIO
Lindanalva, vim disposto a jogar minha vida nas tuas
mãos esta noite.
LINDANALVA
Você bebeu demais, isso sim.
EMÍLIO
Confesso que bebi um pouco depais pra ter a coragem
de te confessar aquilo.
LINDANALVA
Que você foi o culpado pela morte de minha irmã?
EMÍLIO
E também pedir que você me perdoe porque quero casar
com você.
LINDANALVA
E por que você não me falou isso antes, com calma,
pra gente poder conversar?
EMÍLIO
Por quê? Porque pensei que as coisas fossem ficar
diferentes.
LINDANALVA
Diferentes como, Emílio?
EMÍLIO
Porque eu matei aquele homem pra te salvar e ser
perdoado pelo que fiz à Lucimar.
LINDANALVA
Uma morte trocada por outra morte, foi isso?
EMÍLIO
Se você vé desse jeito...
(O.S)
CATERINE (de longe, gritando)
Todo mundo pro rua! Hora de fechar, vamos!
Os frequentadores restantes e as duas strippers vão saindo. Restam
CATERINE, LINDANALVA e EMÍLIO
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EMÍLIO
Vamos. Você está cansada.
LINDANALVA
E você, bêbado.
EMÍLIO
Te acompanho pelo menos até a portaria. Se você não
quiser, eu não entro.
LINDANALVA olha na direção de CATERINE
LINDANALVA (alto)
Até amanhã, Madame.
CATERINE
Bonne nuit, ma cherie
LINDANALVA se encaminha
procura acompanha-la

para

a

saída

a

passos

largos.

EMÍLIO

EMÍLIO
Espere. Não precisa correr assim.
LINDANALVA e EMÍLIO SAEM
CORTA
59) EXT / NOITE / BOATE LES ENFANTS / PORTA
APOLIÁRIO, o segurança, de pé ao lado da porta. DUAS BAILARINAS se
despedem dele.
BAILARINAS (ao mesmo tempo)
Tchau, Apolinário.
APOLINÁRIO
Boa noite, Brigite, boa noite, Paloma.
EMÍLIO e LINDANALVA saem da boate e tomam a calçada
LINDANALVA (a APOLINÁRIO)
Até amanhã, Apolinário.
APOLINÁRIO
Até amanhã se Deus quiser, Judy.
APOLINÁRIO recolhe seu tamborete e abre uma das bandas da porta
P.O.V de APOLINÁRIO:
MANOELZÃO atravessa a rua correndo de revólver à mão
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MANOELZÃO (grita)
Judy! Judy! Oh, Doutor...
LINDANALVA e EMÍLIO se voltam
LINDANALVA
Que foi?
APOLINÁRIO corre em direção a MANOELZÃO erguendo o tamborete com
ambas as mãos no intuito de arremessa-lo contra MANOELZÃO
LINDANALVA (grita)
Ai meu Deus! Socorro!
MANOELZÃO dispara contra APOLINÁRIO, que cai
EMÍLIO se joga contra MANOELZÃO e ambos caem
LINDANALVA corre pra dentro da boate
LINDANALVA (gritando com histeria)
Madame! Socorro! Acudam!
MANOELZÃO se liberta de EMÍLIO, dá um passo atrás e o alveja por
duas vezes
MANOELZÃO
Porra, companheiro, tinha nada que se meter!
BARULHO da porta da boate sendo batida e trancada
APOLINÁRIO,
joelho

sentado

na

calçada,

comprime

com

ambas

as

mãos

o

P.O.V de APOLINÁRIO:
MANOELZÃO embarca num carro que sai em disparada cantando pneus
CORTA
60) EXT / DIA / CEMITÉRIO
Pequeno grupo de pessoas em volta de um ataúde prestes a ser
descido para a cova. Entre os presentes estão CARDOSO (da revista)
LINDANALVA e CATERINE, ambas vestidas sobriamente e de óculos
escuros
LINDANALVA se acerca de CARDOSO
LINDANALVA
O senhor trabalhava com ele, não é?
CARDOSO
Verdade. Eu era o chefe imediato do Emílio.
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CARDOSO estende a mão a LINDANALVA

CARDOSO
A senhorita é...?
LINDANALVA
Me chamo Lindanalva.
CARDOSO
Prazer. Cardoso.
(pausa)
CARDOSO (continuando)
Seu nome não me é estranho. Lindanalva.
LINDANALVA
Fui eu que telefonei pro trabalho do Emílio avisando.
Achei um cartão da firma. Ele não tinha ninguém.
CARDOSO
Nós lá da revista sempre achamos ele muito solitário.
Coitado, ultimamente até que parecia que ia se
ajeitar, casar, chegou a falar comigo.
LINDANALVA
Hmm...
CARDOSO dá um tapa na testa
CARDOSO
Ah, claro, me lembrei. Lindanalva. Emílio falou de
você, sim.
LINDANALVA
Pois é, Senhor... Senhor Cardoso, se ele falou de
mim então o senhor sabe quem sou, o que faço.
CARDOSO se mostra desconfortável, abaixa e cabeça e fustiga o chão
com a ponta do sapato
CATERINE se aproxima de LINDANALVA e CARDOSO
CATERINE (baixo)
Judy, os homens quer saber se pode baixar.
LINDANALVA
Ah, sim, pode, Madame.
CATERINE entrega algumas flores
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CATERINE
Segura. Estas você joga.

LINDANALVA
Obrigada.
O grupo se fecha em torno da cova assistindo a descida do ataúde.
LINDANALVA joga flores sobre o caixão fala para si mesma
LINDANALVA
Vai em paz, Emílio. Deus lhe pague por salvar minha
vida. Podia ser tudo bem diferente, né?
INSERT:
CAIXÃO sendo descido por cordas e recebendo algumas flores e pás
de cal
CORTA
61)INT / DIA / TAXI
CATERINE e LINDANALVA como passageiras
LINDANALVA
A senhora viu aquele homem careca, de óculos, que falou comigo?
CATERINE
Oui, que é que tem?
LINDANALVA
Era o chefe do Emílio. Disse que se lembrava de meu
nome, que o Emílio tinha falado de mim pra ele.
CATERINE
Ah, foi?
LINDANALVA
Foi.
CATERINE
Mon pobre Emílio. Não merecia essa sorte.
LINDANALVA
E o Apolinário, vai ficar bom da perna?
CATERINE
Falei com o mulher dele no hospital, disse que o
doutor falou que ele vai ficar mancando um pouco,
que vai precisar de fisis..., fisi...
LINDANALVA
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Fisioterapia?

CATERINE
Isso.
LINDANALVA
Coitado. Só me lembro que ele gritou meu nome e saiu
com aquele banquinho dele pra jogar no cara. Levou
um tiro no joelho por causa de mim.
CATERINE
Os dois salvaram tua vida, menina.
LINDANALVA
Não nego, Madame, não nego. O Emílio, coitado,
bêbado do jeito que estava, até que fez muito em se
embolar com o cara.
CATERINE
E agora, menina, que jeito você vai dar no seu vida?
LINDANALVA
Continuar trabalhando, ué, malhando duro pra pagar à
senhora. Jà pensou, se a senhora não pagasse esse
enterro...
CATERINE
Bom, você sabe que non sou rica, fiz isso porque
gosto de você e, claro, tinha um carinho pelo
coitado daquele doido.
CATERINE dá uma risadinha
CATERINE (continuando)
Mas falo do outro assunto. Entende?
CATERINE faz um sinal discreto para LINDANALVA preocupada com o
ouvido do motorista
LINDANALVA
Sei. Primeiro vou dar um pulinho rápido na minha
cidade. Já estava até de passagem comprada antes de
acontecer isso tudo.
CATERINE
Vai quando?
LINDANALVA
Depois de amanhã. Tomo um ônibus pra Friburgo de
manhã, de lá tem uma linha pra Bela Vista. Tomara
que não tenha acabado. Tanto tempo.
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CATERINE
Você tem certeza de que quer comprar essa briga,
Judy? Olha lá, hein.
LINDANALVA
Estou, Madame, estou, por mim e pelo Emílio, coitado,
que se sacrificou por mim. Tinha lá sei jeitão meio
esquisito, mas não duvido que me amava.
CATERINE
Mas você também gostava dele. Non banque o orgulhosa
com aquele que não pode te responder.
LINDANALVA
Não estou negando, mas esse rolo todo em que me meti
trouxe umas coisas que a senhora ainda vai saber e
que deixaram eu e o Emílio assim meio balançados.
CATERINE
É. Você me conhece, e acho que muito bem. Quando
quiser, estes meus dois ouvidinhos estarão a seu
disposicion.
LINDANALVA
A senhora vai acabar tendo que saber mesmo.
CATERINE (ao TAXISTA)
Por favor, senhor, primeiro pela Bara Ribeiro pro
minha amiga saltar, sim?
LINDANALVA
Muito obrigado, Madame, obrigado mesmo por
Deus vai recompensar a senhora, pode crer.

tudo.

CATERINE
Só non vai sumir lá no meio do mato, hein!
LINDANALVA
Pode deixar, Madame.
CATERINE
Olha! Avisa onde fica melhor pra você.
LINDANALVA (ao TAXISTA)
Moço, por favor, depois da esquina da Figueiredo.
LINDANALVA (a CATERINE)
Tchau, Madame.
CATERINE
Bom Voyage, menina, e pensa bem no que vai fazer.
LINDANALVA se prepara para saltar
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LINDANALVA
Pode deixar.
CORTA
Letreiro: TRINTA DIAS DEPOIS
62) INT / NOITE / DELEGACIA POLICIAL / SALA DOS DETETIVES
Cenário da SEQÜÊNCIA 40
DETETIVE COSME faz lanche ligeiro assistindo ao noticiário noturno
através pequea TV montada num rack a um canto da sala, onde estão
mais dois detetives
(O.S)
LOCUTOR (ao vivo)
Polícia Federal cumpre mandado de busca e apreensão
e prende casal no Rio de Janeiro por aliciamento de
mulheres para o exercício da prostituição na Europa
VÍDEO no monitor mostra GEORGES e HELOÍSA saindo de apartamento,
escoltados e algemados
LOCUTOR narrando em OFF sobre imagens que mostram GEORGES e
HELOÍSA, a passos rápidos, sendo conduzidos para o interior de
viatura da PolÍcia Federal
LOCUTPR (off)
Georges Malanud e Heloísa de Souza Aguiar foram
detidos esta manhã em seu apartamento, num
condomínio de luxo em Ipanema, como suspeito da
prática de tráfico de escravas brancas.
COSME (alto e agitado)
Mendonça, Mendonça, é aquele turco que esteve aqui!
MENDONÇA (alto)
Caceta! Isso meso, um barbudo, tido elegante...
LOCUTOR (ao vivo)
A polícia chegou aos suspeitos devido a denúncia de
uma das mulheres aliciadas e monitorando a intensa
atividade de aliciamento do casal, que empregava as
redes sociais para enganar mulheres interessadas em
trabalhar na Europa. No apartamento foram
apreendidos passaportes e contratos falsos de
trabalho em Madri. A denunciante está sob a guarda
do serviço de proteção à testemunha.
COSME
Tremendo vigarista. Veio aqui cheio de pose, voltou
com advogado. Que pilantra.
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CORTA

63) INT / NOITE / BOATE LES ENFANTS
Cenário da SEQÜÊNCIA 58
SOM de melodia cubana. Palco ainda vazio e poucas mesas ocupadas.
CATERINE anda apressada dando ordens, batendo palmas. Uma das
strippers se aproxima de CATERINE
STRIPPER
Madame cadê a Judy, sumiu?
CATERINE
Ela já volta, ela já volta. Está no terra dela, mas
volta logo. Vai, menina, anda, vai se trocar
Long shot
MÚSICA e ILUMINAÇÃO do palco aumentam em volume e intensidade
CRÉDITOS FINAIS
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