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EM TELA PRETA:

Os bons homens se limitam a sonhar aquilo que os maus 
praticam. (Platão)

CRÉDITOS INICIAIS: 

Reportagens sobre a violência local e a crise na segurança 
pública: recortes de jornais, matérias em sites e televisão, 
compartilhamento via rede sociais, vozes de jornalistas etc.

FADE IN:

INT. CONSULTÓRIO - DIA1 1

ENZO (30 anos, aspecto normal, tedioso e do tipo urbano) está 
sentado em frente à sua psicóloga, DRA. MARISA MOURA (40 
anos, mulata imponente e sofisticada, do tipo séria e que não 
mostra os dentes para qualquer um).

O consultório segue o estilo de sua proprietária: clean, 
sério, ao mesmo tempo sofisticado.

ENZO
Já estou de saco cheio, prestes a 
fazer isso.

DRA. MARISA
E você acha que consegue?

ENZO
Se eu não conseguir, tenho o dever 
moral de me jogar de uma ponte.

DRA. MARISA
E quando pretende pôr em prática?

ENZO
O quanto antes.

DRA. MARISA
É bom não adiar demais.

ENZO
Não adiarei.

DRA. MARISA
É o que eu espero.
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EXT. RUA - DIA2 2

ENZO caminha até a frente de um edifício de quatro andares 
numa rua tranquila. Abrindo a porta do edifício, está DONA 
OTÍLIA (78 anos e cabelo todo grisalho).

ENZO se aproxima pelas costas da velha.

ENZO
Deixa que eu ajudo a senhora.

DONA OTÍLIA se assusta.

DONA OTÍLIA
Ai, Enzo, quase me mata do coração. 
Tem de ter mais cuidado. Na minha 
idade cada susto é um risco de 
vida.

ENZO
Não diga isso, Dona Otília. A 
senhora é jovem. Tem muito carvão 
para queimar.

DONA OTÍLIA
Estou falando a verdade, Enzo. Os 
jornais não dizem, mas morre muito 
mais velho de susto do que se 
pensa. Normalmente sai nas 
estatísticas que morreram de 
infarto, mas não dizem o que 
causou. Garanto para você que a 
maioria se assustou com alguma 
coisa.

ENZO
(V.O., sorrindo)

Inclusive com a própria imagem no 
espelho.

ENZO segura as três sacolas do chão, enquanto DONA OTÍLIA 
abre a porta por completo.

INT. EDIFÍCIO - DIA3 3

ENZO e DONA OTÍLIA sobem as escadas.

2.
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DONA OTÍLIA
Essa cidade está cada dia mais 
difícil de se morar. Agora a 
polícia falou que irá diminuir o 
efetivo pela falta de investimento 
e pela carência de recursos. Já viu 
disso?

ENZO
É, eu li sobre o assunto.

DONA OTÍLIA
E o que sobra para da gente, 
cidadãos de bem?

ENZO
Tá complicado, mesmo.

DONA OTÍLIA
Sabe, filho, a bandidagem está tão 
cara de pau, que não respeitam mais 
velhas, crianças, deficientes, 
ninguém. Já pensei em ir morar com 
a minha irmã. Ela tem uma 
fazendinha em Livramento, coisa 
simples, mas organizada. Lá, ao 
menos, ainda há um pouco de 
dignidade e segurança. Se eu te 
disser que ela chega a chorar no 
telefone preocupada comigo, você 
não acreditaria.

ENZO
Acredito sim, Dona Otília. E por 
que a senhora não vai para lá?

DONA OTÍLIA
Olha, Enzo, vou te confessar: não 
aguentaria viver naquela casa 
durante uma semana. Minha irmã tem 
um filho mongoloide de mais de 
quarenta anos, que tem uns ataques 
de fúria que só vendo. Já o 
internaram uma porção de vezes. Por 
incrível que pareça, ainda me sinto 
mais segura aqui do que lá.

ENZO
E seus filhos?

3.
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DONA OTÍLIA
Ah, estão tudo com a vida feita. 
Ninguém em sã consciência vai 
querer ficar com uma velha de quase 
oitenta anos. O máximo que 
aceitariam seria me pôr numa 
clínica geriátrica. Este é o futuro 
de todo o velho que depende dos 
filhos: asilo ou caixão.

Chegam ao terceiro andar. DONA OTÍLIA para em frente a uma 
porta, tira a chave da bolsa e coloca na fechadura, abrindo-
a.

INT. APARTAMENTO DONA OTÍLIA - DIA4 4

Ao entrarem no apartamento, CHIQUINHO -- um cachorro da raça 
Pinscher -- faz uma grande festa. Late e pula nas pernas de 
DONA OTÍLIA.

DONA OTÍLIA
(fazendo carinho no 
animal)

Calma, Chiquinho, calma. Mamãe tá 
de volta. Prontinho, pode se 
acalmar.

ENZO põe as sacolas em cima da mesa da sala.

CHIQUINHO pula em ENZO.

DONA OTÍLIA (CONT'D)
Obrigada, Enzo.

DONA OTÍLIA, de costas para ENZO, começa a mexer nas sacolas. 
ENZO tentar afastar o cachorro com o pé.

DONA OTÍLIA (CONT'D)
(voltando-se para o cão)

Chiquinho, olha o que a mamãe te 
trouxe.

DONA OTÍLIA sacode uma embalagem de ossinho de couro.

CHIQUINHO deixa ENZO, que respirar aliviado, e vai até sua 
dona.

DONA OTÍLIA (CONT'D)
Enzo, me alcance a tesoura dentro 
da gaveta.

4.
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ENZO abre uma gaveta da estante e pega a tesoura. De maneira 
séria e breve, olha para CHIQUINHO que está agitado nos pés 
de DONA OTÍLIA.

Ela se abaixa e passa a mão na cabeça do cão. 

DONA OTÍLIA (CONT'D)
Como ele gosta desses ossinhos.

ENZO entrega a tesoura.

DONA OTÍLIA (CONT'D)
(cortando a embalagem)

Dizem que faz mal. Mas eles vivem 
tão pouco, então deixem que 
aproveitem o que gostam.

DONA OTÍLIA dá o osso para o cachorro que desaparece com ele 
na boca. Vira de costas e volta a mexer nas sacolas.

ENZO
Bom, estou indo, Dona Otília.

DONA OTÍLIA
Quer uma fruta? Trouxe maçã, pera e 
laranja.

ENZO
Não, não, obrigado. Preciso ir para 
casa.

DONA OTÍLIA
(ainda de costas)

Vamos, aceite, estão novinhas, 
escolhi uma a uma. Pegue esta pera, 
veja que linda ela é.

ENZO
Até logo, Dona Otília.

DONA OTÍLIA
(cheirando a fruta)

E sinta o perfume, é irresistível.

ENZO fecha a porta, saindo do apartamento.

INT. APARTAMENTO ENZO/SALA - DIA5 5

O apartamento é de um dormitório com uma sala ampla. 

5.
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Uma estante repleta de livros e DVDs dos gêneros policial, 
suspense e terror também faz parte da decoração.

Na parede, há dois quadros: um de Patrick Batemam e outro de 
Travis Bickle.

Completam os móveis da sala: uma mesinha de centro, uma mesa 
de jantar e uma cômoda com um porta-retratos em cima.

ENZO sai da cozinha segurando uma xícara de café e pega sobre 
a mesinha de centro o livro Assassino em Mim, de Jim 
Thompson. Acomoda-se no sofá para ler.

Depois de um momento lendo o livro, o fecha e senta à mesa de 
jantar. Abre o laptop e fica sentado à frente do computador 
sem digitar nada.

INT/EXT. CARRO - MANHÃ6 6

ENZO, vestindo terno e gravata, abre a porta de seu carro 
(preto). Antes de entrar no veículo, é abordado por um 
FLANELINHA. O sujeito tem olheiras profundas e é bastante 
magro.

FLANELINHA
Iaê, chefia! Libera um trocadinho 
aí pra nóis. Ficô bem cuidado à 
noite toda.

ENZO entra no carro. O FLANELINHA bate no vidro do motorista.

ENZO
(V.O.)

Drogado filho da puta!

ENZO faz sinal para ele esperar. No suporte entre os bancos, 
procura algum trocado e acha umas moedas. Abre o vidro.

ENZO (CONT'D)
É o que tenho.

FLANELINHA
Pô, chefia, só isso? Daí cê machuca 
o neguinho aqui.

ENZO
Você é folgado, hein?

FLANELINHA
Folgado nada. Fiz por merecer.

6.

Propriedade Moro Filmes



7.

ENZO
(V.O.)

Merecer você vai ver quando te 
enfiar um chute no rabo.

(para o Flanelinha)
Isso aí é o que eu tenho.

FLANELINHA
Tem certeza? Na próxima veiz o 
carango vai ser cuidado com menos 
dedicação.

ENZO
(V.O.)

Continue me ameaçando, seu saco de 
estrume. Continue...

ENZO se espicha e abre o porta-luvas.

FLANELINHA
Se tiver em nota é melhor.

ENZO para, fuzila o sujeito com o olhar. Segue sua procura. 

Encontra cinco reais e entrega para o FLANELINHA.

FLANELINHA (CONT'D)
Agora sim tá legal. Tenha um bom 
dia, patrão.

ENZO
(V.O. e fechando o vidro)

Patrão serei quando te demitir da 
vida, seu bosta.

ENZO liga o carro e arranca dali.

INT. IMOBILIÁRIA - MANHÃ7 7

ENZO, sentado atrás de um computador e bastante entediado, 
joga paciência no computador.

BRUNA, uma jovem secretária, traz uma CLIENTE consigo. 

BRUNA
(para Cliente)

Este é Enzo. Ele que vai te 
atender. 

ENZO levanta-se e, com um sorriso forçado, estende a mão.

7.
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ENZO
Bom dia. Enzo Rafael.

(Cliente aperta sua mão)
Por favor, sente-se.

(pausa)
Em que posso ajudá-la?

CLIENTE
Queria pôr um apartamento a venda.

ENZO
Tem ideia do valor?

CLIENTE
Sim, duzentos e vinte mil.

ENZO
Já com a porcentagem da 
imobiliária?

CLIENTE
Sim.

ENZO digita no computador e, em seguida, analisa a mulher à 
sua frente. 

ENZO
(V.O.)

Que vontade de me enforcar. O que 
estou fazendo aqui?

(para Cliente)
Preciso de uma cópia de alguns 
documentos e...

CLIENTE
(interrompendo)

Sim, sim, está tudo aqui.

CLIENTE abre uma pasta plástica e entrega dois papéis. 

ENZO analisa-os.

ENZO
Sua identidade.

CLIENTE entrega o documento de identificação. ENZO digita os 
dados no computador.

ENZO (CONT'D)
Um minuto.

8.
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ENZO levanta e deixa a CLIENTE sentada esperando. Retorna 
para sua mesa segurando duas folhas.

ENZO (CONT'D)
Assine aqui e aqui.

(Cliente começa a ler)
É a sua autorização para podermos 
vender o imóvel.

CLIENTE
(assinando)

Será que demora para vender?

ENZO
Não sei.

CLIENTE
Como não sabe?

ENZO
O mercado está instável. Pode 
vender em uma semana como pode 
demorar um ano.

CLIENTE
Mas pelo perfil do imóvel, não tem 
como saber?

ENZO
(V.O.)

Preciso de uma corda, agora!
(sem paciência)

Não, não tem.

A CLIENTE devolve os papéis, desapontada.

CLIENTE
E qual seria tua intuição?

ENZO
(V.O.)

De explodi-lo com você dentro.
(entregando uma das 
cópias à cliente)

Não queira saber. Esta fica 
contigo. Qualquer novidade eu entro 
em contato.

CLIENTE levanta e vai embora, insatisfeita.

9.
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INT. SALA COMERCIAL - DIA8 8

ENZO apresenta uma sala comercial a CRISTÓVÃO, um jovem 
investidor. O homem veste um terno slim fit de risca de giz, 
gravata fininha e seu cabelo é metodicamente penteado com 
gel.

ENZO
Esta é a melhor sala comercial que 
temos.

CRISTÓVÃO
Pelo jeito foi reformada 
recentemente.

ENZO
Sim, menos de um mês.

CRISTÓVÃO
É bastante espaçosa também.

ENZO
(abrindo a janela)

E bem arejada e iluminada.

CRISTÓVÃO
O edifício é seguro?

ENZO
Portaria 24 horas.

CRISTÓVÃO
(passando a mão na 
parede)

Será que o proprietário baixa o 
valor?

ENZO
Melhor que isso, só de graça.

CRISTÓVÃO
Eu acho que dá para barganhar um 
pouco.

ENZO
Não, não dá.

CRISTÓVÃO
Como não dá?

10.
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ENZO
Não dando. O valor final é esse. Se 
não gostou do preço, tem outros 
clientes interessados.

CRISTÓVÃO fica um pouco espantado.

CRISTÓVÃO
Se é assim, vou procurar outros 
imóveis.

ENZO
(irônico)

Boa sorte. 

CRISTÓVÃO
Estou com seu cartão. Qualquer 
coisa retorno o contato.

INT. IMOBILIÁRIA - NOITE9 9

A imobiliária está praticamente vazia. ENZO desliga o 
computador, pega a chave do carro e vai embora.

EXT. ESTACIONAMENTO IMOBILIÁRIA - NOITE10 10

ENZO caminha em direção ao seu carro, passando por três 
colegas de trabalho.

COLEGA 1
Enzo, vem cá.

ENZO se aproxima.

COLEGA 1 (CONT'D)
Estamos indo na Beer's House. Bora 
lá com a gente?

ENZO
Hoje não vai dar.

COLEGA 2
Vamos lá, só algumas cervejinhas 
para relaxar.

ENZO
Tenho um compromisso amanhã cedo.

11.
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COLEGA 3
(rindo)

Quem é que agenda compromisso num 
sábado de manhã?

COLEGA 1
Além do mais, hoje vai estar cheio 
de cocotinha para nos distrair.

ENZO
Hoje não vai rolar, pessoal.

COLEGA 2
Ah, Enzo, deixa de ser antissocial. 
Vamos com a gente.

COLEGA 3
É. Você está com a maior pinta de 
quem tá precisando se divertir.

ENZO
(saindo dali)

Fica para uma próxima. Nos vemos 
segunda.

(V.O.)
Babacas.

INT. MINIMERCADO - NOITE11 11

ENZO caminha entre prateleiras de um minimercado próximo de 
casa. Segura um fardo de 12 latas de cerveja. 

Pega um pó de café.

EMBALAGEM:12 12

Extra forte.

INT. MINIMERCADO/CAIXA - NOITE13 13

ENZO entrega seus produtos para a CAIXA.

CAIXA
Quarenta e nove com setenta.

ENZO entrega uma nota de cinquenta. 

CAIXA (CONT'D)
Tem setenta centavos?

12.
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ENZO
Não.

A CAIXA, emburrada, procura algumas moedas. Pega uma de 
cinquenta centavos e, junto da nota fiscal, passa para Enzo.

EXT. RUA - NOITE14 14

ENZO sai do minimercado e acende um cigarro. 

Passa por um MENDIGO que está sentado no chão.

MENDIGO
(esticando a mão)

Uma moedinha pra cachaça, meu 
rei...

ENZO lhe dá a moeda de 50 centavos.

MENDIGO (CONT'D)
Tem um cigarrinho?

ENZO
(entrega o que está 
fumando)

Acabei de acender.

MENDIGO
Obrigado. Vá com Deus.

ENZO segue seu caminho, deixando o MENDIGO para trás.

INT. APARTAMENTO ENZO - NOITE15 15

SALA;

ENZO entra em casa, põe as duas sacolas sobre a mesa e senta 
no sofá. Tira os sapatos.  

Caminha para a cozinha.

COZINHA;

Põe as cervejas na geladeira e o café no armário.

INT. APARTAMENTO ENZO/BANHEIRO - NOITE   16 16

ENZO tomando banho. 

13.
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INT. APARTAMENTO ENZO/QUARTO - NOITE17 17

ENZO olha televisão sentado na cama. 

Segura uma xícara. 

DEBATEDOR ESPORTIVO
(off)

Ficou nítido que estão com 
defasagem física. Se arrastavam em 
campo no fim do...

ENZO aperta o controle remoto e muda de canal, enquanto 
beberica seu café.

DOCUMENTÁRIO
(off)

A vida se extinguiria em questão de 
segundos. Todos os vulcões 
entrariam em erupção, formando uma 
nuvem de fumaça que bloquea...

ENZO troca de canal. DOIS ÂNCORAS revezam os enunciados das 
notícias.

Mais goles na xícara.

ÂNCORA 1
(off)

Motorista de Uber é morto com 
facada no pescoço.

ANCORA 2
(off)

Corpo de jovem é encontrado 
esquartejado em matagal na zona sul 
da cidade.

ÂNCORA 1
(off)

Menina de 10 anos é estuprada por 
professor em escola pública.

ANCORA 2
(off)

Frente fria chega ao Estado com 
previ...

ENZO desliga a tevê e coloca a xícara sobre o criado-mudo.

14.
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ENZO
Lixos.

INT. APARTAMENTO ENZO/SALA - NOITE18 18

Sentado à mesa diante do laptop, ENZO observa a tela do 
computador. 

O cursor pisca sobre uma folha branca no Word.

ENZO acende um cigarro.

INT. APARTAMENTO ENZO/QUARTO - MANHÃ19 19

O celular (pequeno, modelo antigo) desperta. ENZO senta na 
cama e se espreguiça. 

Esfrega as mãos nos braços. Sente frio. 

Levanta-se, abre o armário e veste uma camiseta e uma jaqueta 
de couro. 

Nos pés, enfia um coturno.

INT. APARTAMENTO ENZO/COZINHA - MANHÃ20 20

ENZO bebe uma xícara de café, escorado na pia.

EXT. RUA - MANHÃ21 21

ENZO caminha até seu carro. Olha para os lados à procura de 
alguém. Entra no veículo, dá a partida e arranca dali.

INT. CONSULTÓRIO - MANHÃ22 22

ENZO, sentado em silêncio, analisa sua PSICÓLOGA.

DRA. MARISA
Por que maldição você ainda não 
fez?

ENZO
(intimidado)

Insegurança...

DRA. MARISA
Achei que você já tivesse passado 
desta fase.

15.
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ENZO
Agora passei.

DRA. MARISA
Acredito cada vez menos em você.

ENZO
Me dê um voto de confiança. 

(pausa)
Na próxima consulta tudo terá sido 
resolvido.

DRA. MARISA
E quando vai ser?

ENZO
Segunda.

DRA. MARISA
E depois?

ENZO
Vou seguir o combinado.

DRA. MARISA
Não hesitará também?

ENZO
Dou a minha palavra que não.

INT. APARTAMENTO ENZO/VÁRIOS CÔMODOS - MANHÃ23 23

QUARTO;

O celular desperta. Ele arremessa longe o aparelho, que 
continua tocando. ENZO levanta da cama e pisa sobre o celular 
(o som do despertador continua). Pega na mão e desliga o 
alarme. A tela do aparelho está rachada, mas ainda 
funcionando.

     CORTA PARA:

BANHEIRO;

ENZO liga o chuveiro e, antes de entrar no box, desliga o 
chuveiro e decide apenas lavar o rosto na pia. Se olha no 
espelho com descontentamento e passa a mão no rosto que está 
com uma barba por fazer.

CORTA PARA:

QUARTO;

16.
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ENZO abre o roupeiro e analisa as camisas na arara. Fecha sem 
escolher nenhuma.

CORTA PARA:

SALA;

ENZO sai do apartamento vestindo um jeans, tênis (All Star), 
blusão e casaco.

INT. IMOBILIÁRIA - MANHÃ24 24

ENZO chega à imobiliária e passa pela mesa do COLEGA 1. Para.

ENZO
O Ferraz já chegou?

COLEGA 1
Sim, está na sala dele.

(olha Enzo de cima a 
baixo)

Aconteceu alguma coisa?

ENZO ignora o COLEGA 1 e anda em direção a sala de FERRAZ.

INT. IMOBILIÁRIA/SALA DE FERRAZ - MANHÃ25 25

Batidas na porta.

FERRAZ (60 anos e careca) está sentado atrás de sua mesa.

FERRAZ
Entre.

ENZO entra.

FERRAZ (CONT'D)
(bem-humorado)

Bom dia, Enzo.

ENZO
Precisamos conversar.

FERRAZ
Venha, sente-se.

Enquanto ENZO puxa a cadeira, FERRAZ o analisa.

17.

Propriedade Moro Filmes



18.

FERRAZ (CONT'D)
Cadê sua gravata? E esse cabelo, 
está sem pente em casa?

(solta uma risada)

ENZO
Estou me demitindo.

O semblante de FERRAZ muda.

ENZO (CONT'D)
(V.O.)

Ri agora, careca.

FERRAZ
Como assim, se demitindo?

ENZO
O mercado tá um cu. Ninguém quer 
comprar, só vender.

FERRAZ
Você tá prestes a fazer uma bela 
venda.

ENZO
Que venda?

FERRAZ
A sala comercial. O Cristóvão vai 
comprá-la. Me confirmou no fim de 
semana.

ENZO
Tanto faz. Passe para outro 
corretor. Não tenho interesse em 
continuar nem mais um dia daqui.

FERRAZ
Por que dessa rebeldia?

ENZO
Estou com outro projeto em mente e 
preciso de concentração total.

FERRAZ
Na concorrência?

ENZO
Nada tem a ver com o ramo 
imobiliário.

18.
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FERRAZ
Não quer uns dias para pensar? Você 
é um dos meus melhores 
funcionários. Daqui a pouco o 
mercado entra nos eixos e você 
forra os bolsos de novo.

ENZO
(V.O.)

Não, careca. Onde foi que você não 
entendeu que eu quero deixar essa 
merda para trás?

FERRAZ
Lembra de dois anos atrás? O quanto 
vocês, corretores, lucraram?

ENZO
Lembro, Ferraz. E até hoje me 
beneficio desta época.

FERRAZ
Então vá para casa, respire, 
repense e na próxima semana você me 
diz a decisão que tomou.  

ENZO
(impaciente)

Sem chance. A decisão já foi 
tomada.

FERRAZ
Bom, uma pena ter de ouvir isso. Em 
todo caso, as portas da Ferraz 
Imóveis estarão sempre abertas para 
você.

ENZO
Obrigado.

Ambos apertam as mãos e ENZO sai da sala, deixando FERRAZ 
desiludido atrás da mesa.

INT. IMOBILIÁRIA - MANHÃ26 26

ENZO, se dirigindo à saída, passa entre as mesas dos 
funcionários, que o observam. 

Ele não se despede de ninguém.

19.
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INT. SALA DE ESPERA - DIA27 27

ENZO, acanhado, está sentado na sala de espera do 
consultório.

Acomodada à frente de ENZO e atrás de uma mesa com um 
computador "tubão", há uma SECRETÁRIA (pouco mais de 25 anos, 
cabelo crespo com uma presilha lateral). A mulher olha para 
ENZO com cara de desprezo, quase nojo.

Numa outra cadeira, de braços cruzados e encarando ENZO, há 
um HOMEM -- 35 anos, pilchado informalmente: alpargata, 
bombacha, boina e faca na guaiaca. 

ENZO demonstra desconforto com a situação.

A porta do consultório abre e surge DRA. MARISA.

DRA. MARISA
Venha, Enzo.

ENZO, ainda sob o olhar inquisidor da SECRETÁRIA e do HOMEM, 
entra no consultório.

INT. CONSULTÓRIO - DIA28 28

Emoldurados na parede, há um diploma de psicologia e outro em 
psicopatologia, ambos de Stanford.

ENZO e DRA. MARISA, sentados frente a frente.

DRA. MARISA
Então, como se sente?

ENZO
Aliviado. É assim que me sinto: 
aliviado.

DRA. MARISA
Já começou a escrever?

ENZO
Estou à procura da história. 

DRA. MARISA
Terá de encontrá-la.

ENZO
Sim, eu sei. Mas não é fácil. 
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21.

DRA. MARISA
Se os outros conseguiram...

ENZO
Eu também consigo. Já sei disso.

DRA. MARISA
Exatamente.

ENZO
Agora não tenho mais nenhuma 
distração. Posso me concentrar 
totalmente na literatura. Com calma 
chegarei lá. 

DRA. MARISA
Você tem domínio sobre o assunto, 
Enzo. Agora encare o papel e só 
pare quando seus dedos estiverem 
gastos, sangrando, de tanto 
digitar.

Um instante de silêncio. 

ENZO
(pensativo)

Quero algo único, doutora. 
(seguro de si)

Nas próximas semanas irei atrás da 
inspiração e não sossegarei até 
encontrá-la.

DRA. MARISA
E só volte aqui depois de achá-la.

INT. CONSULTÓRIO - DIA29 29

DRA. MARISA abre a porta para ENZO sair.

DRA. MARISA
Assinou o livro?

ENZO
Já ia esquecendo.

ENZO assina o livro de presença que está sobre uma cômoda.

ENZO (CONT'D)
Pronto.
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(MORE)

22.

DRA. MARISA
Até a próxima consulta, Enzo.

EXT. PARQUE NATURAL - DIA30 30

Um apanhado geral do local.

EXT. PARQUE NATURAL - DIA31 31

Sentado numa grama, ENZO escreve numa caderneta.

Em seguida, risca o que escreveu.

Escreve novamente.

Para por um instante olhando para a folha.

ENZO
Caralho!

Risca.

ENZO observa a caderneta por alguns segundos. A fecha, 
irritado. 

EXT. BAR - NOITE32 32

ENZO está sentado numa mesa na rua com sua caderneta e caneta 
à frente. O bar é um local simples, quase decadente.

ENZO
(para um anão)

Garçom!

Um ANÃO se aproxima.

ENZO (CONT'D)
Cardápio.

ANÃO
No balcão.

ENZO
E você serve para quê?

ANÃO
Para trazer os pratos e limpar tua 
mesa.

(MORE)
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ANÃO (CONT'D)

23.

(desafiador)
Entendeu?

ENZO olha sério para o ANÃO.

ANÃO (CONT'D)
Se quiser encrenca é só me avisar.

ENZO
Quero uma vodca.

ANÃO
No balcão.

ANÃO sai dali.

EXT. BAR - NOITE33 33

ENZO bebe sua vodca e observa as pessoas ao redor. Do outro 
lado da rua, sentados no chão, há um casal de andrajosos 
cheirando alguma porcaria. Metem um pano na boca e inspiram. 
Depois ficam com cara de abobalhados, olhando para o nada. 
Mais à frente do casal, há um grupo de jovens bebendo vinho 
direto de garrafas plásticas. Boa parte da rua está tomada 
por estilos alternativos. Há maconha e bebidas rolando por 
ali.

ENZO
(V.O.)

É, estou perdido. A podridão se 
enraizou na minha cidade e não há 
quem a tire daqui. Esta cidade 
precisa de uma bela faxina.

(acende um cigarro)
Não sei quem a fará. Mas alguém 
precisa começar a dar um jeito 
nisso antes que seja tarde demais.

INT. APARTAMENTO ENZO/SALA - NOITE34 34

ENZO à mesa e com a cabeça apoiada sobre a mão, tem ao seu 
lado um cinzeiro com alguns tocos de cigarros e uma garrafa 
de vodca quase vazia. À sua frente, o laptop está ligado com 
o Word em branco.

ENZO começa a pestanejar, deita a cabeça sobre o computador 
(aberto) e pega no sono.

ANÃO (CONT'D)
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24.

INT. APARTAMENTO ENZO/SALA - DIA35 35

A campainha soa.

ENZO dorme deitado no sofá. 

A campainha soa mais duas vezes. 

ENZO acorda. Quase rastejando, caminha até a porta (o laptop 
sobre a mesa está fechado) e verifica através do olho mágico.

ENZO
(V.O.)

O que essa velha quer?

ENZO hesita em abrir. 

Batidas na porta.

Ele abre a porta.

DONA OTÍLIA está a sua frente.

DONA OTÍLIA
Enzo! Que bom que está em casa.

(pausa)
Tá tudo bem contigo?

ENZO
Ressaca, Dona Otília. E das 
pesadas.

DONA OTÍLIA
Logo vi.

ENZO
(V.O.)

Então por que tá me enchendo o 
saco, porra?

(para Dona Otília)
Não fique aí parada, entre.

DONA OTÍLIA entra.

ENZO (CONT'D)
O que houve, Dona Otília?

DONA OTÍLIA
Se arrume e desça comigo.
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ENZO
Pra quê?

DONA OTÍLIA
Não faça perguntas, menino, desça 
comigo. Vamos logo.

ENZO
A senhora tem que me dizer o 
porquê.

(pausa)
Falando nisso, que horas são?

DONA OTÍLIA
Cedo, Enzo. Cedo.

ENZO
A senhora está agitada.

DONA OTÍLIA
Sim, mataram um homem. Há um corpo 
na nossa calçada!

ENZO
Um corpo?

DONA OTÍLIA
Exato. Um corpo.

ENZO
Morreu como?

DONA OTÍLIA
É isso que eu quero saber. Mas 
Marilu disse que foi estripado. 

ENZO
Um minuto, Dona Otília. Só por um 
casaco e já desço com a senhora.

DONA OTÍLIA
Não demore.

ENZO vai para o quarto.

DONA OTÍLIA (CONT'D)
A Marilu comentou que o homem era 
conhecido aqui da zona. Parece que 
consumia drogas e estava sempre 
zanzando pelo bairro. 

(impaciente)
Falta muito?
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ENZO
(off)

Quase. 

DONA OTÍLIA
Vamos logo, menino. Você parece uma 
lesma se arrumando.

ENZO surge na sala.

ENZO
Pronto.

DONA OTÍLIA
Já era hora. Vamos descendo.

EXT. RUA - DIA36 36

Há policiais cercando o local.

ENZO e DONA OTÍLIA se enfiam entre alguns curiosos que estão 
ali. 

ENZO olha fixamente para o corpo desfalecido no chão. 

O cadáver está sendo coberto por funcionários da perícia.

ENZO parece reconhecer o morto: é o FLANELINHA.

ENZO e dois INVESTIGADORES trocam olhares.

INT. APARTAMENTO ENZO/SALA - DIA37 37

ENZO entra correndo dentro de casa e fecha a porta. Abre o 
laptop e, impulsivamente, começa a digitar.

INT. APARTAMENTO DE X/SALA - NOITE38 38

IMPORTANTE: sempre que o PERSONAGEM X aparecer será em POV.

PERSONAGEM X está sentado à mesa com a cabeça apoiada sobre a 
mão. Tem ao seu lado um cinzeiro com alguns tocos de cigarros 
e uma garrafa de vodca quase vazia. À sua frente, o laptop 
está ligado.

X
(V.O.)

Minha inspiração está a zero e não 
sei onde encontrá-la.
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(MORE)

27.

De súbito, X dá um soco na mesa e levanta dali. Coloca um par 
de luvas de couro (marca registrada dele), uma jaqueta, 
também de couro, pega o maço de cigarros e um chaveiro. Antes 
de sair de casa, passa por um espelho próximo a porta (se vê, 
embaçado, seu rosto de perfil).

X (CONT'D)
(V.O.)

De repente a rua e o silêncio da 
madrugada me deem uma luz de qual 
caminho trilhar.

X sai porta afora.

EXT. RUA - NOITE39 39

X acende um cigarro e caminha de um lado para o outro.

X
(V.O.)

Me pergunto do porquê não consigo 
achar a porra da inspiração. 
Preciso apenas da primeira 
palavra...

Um vulto se aproxima de X. Quando se vira, se depara com o 
FLANELINHA (o mesmo que ENZO viu desfalecido na calçada). O 
homem está agitado e sua aparência, deteriorada. 

Segura um punhal e ameaça X.

FLANELINHA
Já era, chefia. Manda o celular e a 
carteira pra cá... vamu, vamu... 
sem demora... passa, passa.

O FLANELINHA chega cada vez mais perto de X com o punhal.

X
Ah, porra, mais essa agora. 

(pausa)
Estou sem nada comigo.

FLANELINHA
Vamu, vamu... Não me obrigue a te 
furar!

X
(apontando para o cigarro 
na mão)

(MORE)
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X (CONT'D)

28.

Isto é tudo o que eu tenho, pode me 
revistar. Se quiser fica com ele, é 
o máximo que vai conseguir.

FLANELINHA
Tá de sacanagem?

X
Estou te dizendo, só tenho isso. 
Tome.

FLANELINHA
Não quero essa merda. Cê tá me 
provocado, cara!

X se aproxima minimamente do FLANELINHA, faz menção de 
entregar o cigarro, mas, ao invés disso, dá um peteleco na 
guimba fazendo-a atingir o rosto do meliante. Em seguida, X 
acerta um soco no queixo do FLANELINHA e o empurra contra um 
carro estacionado. Num movimento rápido, enquanto o homem, 
fragilizado, tenta se situar do que está acontecendo, X 
retira o punhal dele e o enfia uma vez na parte lateral do 
estômago do sujeito.     

X aproveita o momento próximo ao FLANELINHA. Inspira. Expira. 
Sente um prazer ímpar com a situação. Retira o punhal 
lentamente, sem deixar o sangue espirrar.

Outra punhalada, desta vez, um pouco mais acima do primeiro 
ferimento.

O homem cai e geme de dor. Se contorce. Balbucia algo, numa 
tentativa de pedir socorro. X o deixa agonizando e caminha em 
direção ao seu prédio. Com o punhal em mãos, abre a porta do 
edifício. 

INT. APARTAMENTO DE X - NOITE40 40

X entra no apartamento e anda até o banheiro.

BANHEIRO;

Larga o punhal na pia.

SALA;

Senta-se em frente ao laptop. 

Num copo on the rocks, serve, calmamente, um pouco de vodca.

Bebe num único gole. 

X (CONT'D)
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29.

Analisa a tela do computador. Pensa por alguns segundos. Tira 
a luva e acende um cigarro. Deixa o tabaco descansando no 
canto da boca e começa a digitar.

INT. CONSULTÓRIO - DIA41 41

ENZO e DRA. MARISA sentados um diante do outro.

ENZO
(sorrindo)

Comecei a escrever.

DRA. MARISA
Isso é ótimo, Enzo. Grande notícia.

ENZO
Esta cidade é uma fonte inesgotável 
de inspiração.

DRA. MARISA
Basta saber procurar.

ENZO
Às vezes nem se precisa procurar. 
Cai no nosso colo.

DRA. MARISA
Então não perca tempo. Volte ao 
livro.

ENZO
Voltarei, mas antes preciso 
comemorar.

DRA. MARISA
Comemore, mas não se distraia do 
seu objetivo maior.

ENZO
(calmo)

Está tudo sob controle.

EXT. BAR - NOITE42 42

ENZO fuma um cigarro e toma um gole de sua bebida, no mesmo 
bar de outrora. Na mesa à sua frente, bebendo sozinha, está 
ANDIRÁ (25 anos, traços indígenas, magra e cabelo comprido, 
liso e preto.
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Um HOMEM, embriagado, se aproxima dela.

IMPORTANTE: a fala de Andirá será sempre em portunhol. 

HOMEM
Tá sozinha?

ANDIRÁ
Por quê?

HOMEM
Posso me sentar?

(Andirá não responde)
A gata é arisca.

(faz grunhido de felino 
selvagem)

Assim que eu gosto.

ANDIRÁ
Te manda.

HOMEM
Se quiser, posso te pagar uma 
bebida, indiazinha.

ANDIRÁ
Sai fora, porra!

HOMEM
Adorei teu sotaque.

ANDIRÁ
Qualé a tua, cara? Vai ficar me 
enchendo o saco até quando?

HOMEM
Até você aceitar minha companhia.

ANDIRÁ levanta e joga o copo de bebida na cara do HOMEM.

HOMEM (CONT'D)
Sua puta!

ANDIRÁ dá um murro na cara do HOMEM, acertando-lhe o nariz. O 
HOMEM cai para trás por cima de outras mesas. Quando ele 
pensa em partir para cima dela, ENZO intervém e o empurra.

ENZO
Não escutou ela? Vaza daqui.
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HOMEM
Quem você pen...

ENZO
Vaza!

HOMEM, com a mão no nariz ensanguentado, vai cambaleante para 
fora do bar.

ANDIRÁ olha para ENZO. Não parece nada satisfeita.

ENZO (CONT'D)
Tudo bem?

ANDIRÁ
Estou. Mas deixa eu te fazer uma 
pergunta: quem te chamou? 

ENZO
Ninguém. Apenas pensei...

ANDIRÁ
(interrompendo)

Acha que eu não conseguiria dar 
conta daquele idiota sozinha?

ENZO
Só quis ajudar.

ANDIRÁ

Pois bem, já ajudou. Agora te manda 
também.

ENZO recua e volta para sua mesa. 

ANDIRÁ senta-se e, aos poucos, os clientes do bar, antes 
atentos a toda confusão, retomam suas conversas.

EXT. BAR - NOITE43 43

ANDIRÁ observa ENZO. Fica alguns segundos olhando para ele.

ANDIRÁ
Droga.

EXT. BAR - NOITE44 44

ENZO dá uma tragada no cigarro. Quando o apaga no cinzeiro, 
ANDIRÁ surge à sua frente.
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ANDIRÁ
(apontando para cadeira)

Posso?

ENZO acena positivamente.

ANDIRÁ senta e acende um cigarro. 

ANDIRÁ (CONT'D)
Desculpa, estava de cabeça quente.

ENZO
Tudo bem.

ANDIRÁ
Me chamo Andirá.

ENZO
Enzo.

O ANÃO se aproxima.

ANÃO
(para Andirá)

Tá tudo bem?

ANDIRÁ
Sim, tudo tranquilo. Não vai 
acontecer de novo.

ANÃO
E com ele?

(faz sinal com a cabeça 
para Enzo)

Está te importunando?

ANDIRÁ
(sorrindo)

Ele não seria louco.

ANÃO encara ENZO e sai dali.

ENZO
(reflexivo)

Andirá... Diferente...

ANDIRÁ
É guarani.

ENZO
Algum motivo específico?
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ANDIRÁ
Descendência. Neta de índios Mbyá.  

ENZO
E qual o significado do seu nome? 
Quer dizer, nome indígena sempre 
tem algum significado...

ANDIRÁ
Grande morcego.

ENZO
Não farei nenhuma piadinha infame 
comparando-o...

(pausa)
Você sabe a quem.

ANDIRÁ
É, por favor, não faça.

ENZO acende um cigarro.

ENZO
(tragando)

Você é natural da onde?

ANDIRÁ
Paraguai.

ENZO
Faz sentido. Quer beber alguma 
coisa?

ANDIRÁ
(levanta o copo)

Ainda tenho. 
(pausa)

Por que faz sentido?

ENZO
Você ser do Paraguai?

ANDIRÁ
Sim.

ENZO
Nome Guarani, traços indígenas e 
falando portunhol, as opções se 
reduzem bastante. 

(antes de Andirá 
retrucar)

Trabalha com quê?
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ANDIRÁ
Artesanato.

ENZO
Uma artesã... 

ANDIRÁ
Acabou o interrogatório?

ENZO
(sorri)

Se deixar eu continuo. 

ANDIRÁ
Melhor não, por favor. E você faz o 
que da vida?

ENZO
Estou tentando escrever meu 
primeiro livro.

ANDIRÁ
Um escritor...

ENZO
Ainda não. Mas este é o objetivo.

ANDIRÁ
Está bebendo o quê?

ENZO
Vodca.

ANDIRÁ levanta e vai em direção ao balcão do bar.

EXT. BAR - NOITE45 45

ENZO e ANDIRÁ seguram um copo de destilado. O bar já está 
praticamente sem ninguém.

ANDIRÁ
O que você veio fazer aqui?

ENZO
Comemorar o início do meu livro.

ANDIRÁ
Só por causa disso?

ENZO
Só.
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ENZO fuma analisando ANDIRÁ.

ANDIRÁ
Tá me encarando por quê?

ENZO
Não importa.

ANDIRÁ apaga o cigarro no cinzeiro.

ANDIRÁ
Tanto faz. Vamos sair daqui.

ENZO
Para onde?

ANDIRÁ
Minha casa.

ANDIRÁ levanta e, esbarrando em algumas mesas vazias, vai em 
direção a saída.

ENZO ergue-se para segui-la, mas volta a se sentar. O álcool 
está ativo em seu cérebro. Tenta novamente, desta vez, 
conseguindo ficar de pé. 

Antes de dar o primeiro passo, o ANÃO segura seu braço.

ANÃO
Se eu fosse você, deixava passar.

Carrancudo, ENZO olha para o ANÃO. Sem falar nada, sacode o 
braço, soltando-se. Acelera o passo para alcançar ANDIRÁ.

INT. APARTAMENTO ANDIRÁ/QUARTO - NOITE46 46

ANDIRÁ e ENZO transam.

Ele por cima dela, no estilo papai e mamãe. Em seguida, 
ANDIRÁ vira ENZO de maneira brusca e toma as rédeas da 
situação, ficando por cima dele.

ANDIRÁ cavalga sobre ENZO, que lhe aperta os seios (há duas 
argolas em cada mamilo dela). Em meio a gemidos intensos, 
ANDIRÁ dá um tapa na cara de ENZO.

CENA EM POV: Com as pontas dos dedos, ENZO aperta os mamilos 
de ANDIRÁ. Ela geme ainda mais alto. 

Ele os torce e, pegando as argolinhas, as puxa com força. 
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ENZO
(V.O.)

Gosta disso, indiazinha?

ANDIRÁ começa a gritar. 

ENZO (CONT'D)
(V.O.)

E disso?

Ele os puxa ainda mais para si, até que os arranca. 

Sangue jorra do ferimento sobre o rosto de ENZO. 

ANDIRÁ grita de dor e põe as mãos em seus seios, mas continua 
cavalgando, dando um urro de prazer e deixando-se cair sobre 
ENZO.

INT. APARTAMENTO ANDIRÁ/QUARTO - DIA47 47

Feixes de claridade entram pela persiana. ANDIRÁ dorme de 
bruços apenas com a cintura coberta. 

Há uma grande tatuagem da divindade Anhangá em suas costas.

ENZO passa a ponta do dedo pela tatuagem, admirando-a. 

ANDIRÁ se move e fica de barriga para cima. Se cobre.

ENZO
(sacudindo Andirá)

Estou indo.

Ela resmunga e vira de lado.

ENZO levanta e começa a se vestir.

INT. APARTAMENTO ANDIRÁ/SALA - DIA48 48

ENZO sai do quarto e se encaminha para a porta. Ao segurar a 
maçaneta, para. Vai até a estante da televisão e procura 
algo. Encontra uma caneta e um papel. Escreve algo no papel e 
o deixa sob a caneta, próximo a tevê.

EXT. GALERIA - DIA49 49

Fachada de um prédio deteriorado, em torno de 10 andares, 
onde há dezenas de salas comerciais.
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EXT/INT. GALERIA - DIA50 50

ENZO entra na Galeria e aguarda o elevador.

INT. GALERIA - DIA51 51

ENZO caminha por um corredor longo e estreito com inúmeras 
portas de ambos os lados. 

Fixadas as portas, há diversas placas (umas de metal, outras 
de plástico etc.) informando o ofício do profissional que 
trabalha ali: dentista, massagista, psiquiatra, técnico em 
eletrônica etc. 

ENZO para em uma das portas. Há uma placa metálica com os 
dizeres: DRA. MARISA MOURA -- PSICÓLOGA.

Ele bate na porta.

INT. SALA DE ESPERA - DIA52 52

ENZO sentado. A mesma SECRETÁRIA e o mesmo HOMEM da vez 
anterior estão nos seus lugares.

SECRETÁRIA
(para Enzo)

Pelo jeito dormiu pouco esta noite.

ENZO faz sinal de afirmativo com a cabeça.

HOMEM
(sério)

Caiu na farra, com certeza.

ENZO não responde, apenas baixa a cabeça.

SECRETÁRIA
(irônica)

Ao menos valeu a pena?

Silêncio.

ENZO
(encarando o mulher)

Sim.

HOMEM
Sente-se o cheiro de álcool daqui. 
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SECRETÁRIA
É vergonhoso.

HOMEM
Desprezível.

INT. CONSULTÓRIO - DIA53 53

ENZO conversa com DRA. MARISA. Está tranquilo, confortável.

ENZO
Conheci uma garota ontem.

DRA. MARISA
E como se sentiu?

ENZO
Bem. Fazia tempo que não me 
relacionava com alguém.

DRA. MARISA
Isso sempre foi um problema para 
você.

ENZO
Estou tentando mudar isso.

DRA. MARISA
Transaram?

ENZO
(acende um cigarro)

Sim.

DRA. MARISA
E como foi?

ENZO
Intenso.

DRA. MARISA
Intenso?

ENZO
Sim. Muito intenso.

DRA. MARISA
Pretende sair mais vezes com ela?
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ENZO
Pretendo.

DRA. MARISA
Só não deixe que ela te distraia do 
seu objetivo principal.

ENZO
Isso nunca.

Em silêncio, ENZO baforeja uma nuvem de fumaça para cima.

INT. APARTAMENTO ENZO/QUARTO - NOITE54 54

Na cama com o laptop no colo, ENZO olha para a tela do 
computador.

Digita algumas palavras e apaga. Faz esse movimento três ou 
quatro vezes.

ENZO
(para si)

Ah, seu bosta. Vamos, você 
consegue!

Sobre o criado-mudo ao lado da cama, há um copo e uma garrafa 
de vodca. Ele põe um pouco de vodca no copo e toma num único 
gole. 

Tenta escrever, mas nada sai.

ENZO (CONT'D)
(batendo com a mão na 
própria cabeça)

Porra, por que não sai nada daí? 
Por quê?

O celular toca. ENZO olha para o visor e o desliga em 
seguida. 

Acende um cigarro.

Tenta escrever novamente. 

Escreve e apaga, escreve e apaga.

ENZO (CONT'D)
É, hoje não vai sair nada. Mas 
amanhã sim. Amanhã darei um jeito.

Amassa o cigarro no cinzeiro, põe o laptop de lado, deita e 
apaga o abajur.
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INT. APARTAMENTO ENZO/VÁRIOS CÔMODOS - DIA55 55

QUARTO;

ENZO levanta e vai ao banheiro.

CORTA PARA:

BANHEIRO;

ENZO mija e depois se olha no espelho. Está péssimo: 
descabelado e olheiras formam-se, devido a uma noite 
maldormida.

CORTA PARA:

COZINHA;

ENZO coloca café em pó no filtro da cafeteira italiana.

CORTA PARA:

SALA;

ENZO sai da cozinha segurando uma xícara de café, liga o 
laptop e, enquanto toma um gole de café, parece refletir. 
Depois de pensar por um momento, entra num site com notícias 
locais. Vai até a aba "Policial" e analisa os enunciados das 
matérias:

CORTA PARA:

TELA LAPTOP;

Briga de casal termina com mulher baleada.

Polícia investiga pais por assassinato de filha.

Sargento da PM assassinado.

Guerra do tráfico leva mais cinco adolescentes à morte.

Polícia já tem o retrato falado do estuprador da mão de 
gancho.

Corpo de jovem é encontrado morto com marcas de 
estrangulamento.

ENZO passa pelo último enunciado e volta nele. 

Abre o link da notícia (há uma foto do garoto no artigo).
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O corpo de um jovem de aproximadamente 20 anos, foi 
encontrado morto na rua Vieira Castro com marcas de 
estrangulamento. O jovem, que foi identificado como Cauã 
Marques, trabalhava nas imediações. A polícia não descarta a 
possibilidade de latrocínio. Entretanto, ainda não há maiores 
informação.

ENZO, pensativo, dá mais um gole no café.

INT/EXT. CARRO - NOITE56 56

X (POV), com um cachecol envolto no pescoço, dirige 
lentamente por uma zona de prostituição de garotos. 

A iluminação é ruim.

X observa o rosto dos GAROTOS DE PROGRAMA (alguns 
simplesmente parados na calçada, outros com a mão no pau e 
outros tirando o cacete para fora das calças e mostrando para 
X).

X
(V.O.)

Esta rua é um antro de luxúria. Se 
você quiser encontrar um garoto com 
uma rôla firme e grossa disposta a 
te enrabar, é aqui que encontrará.

Alguns GAROTOS DE PROGRAMA, virados de costas para X, apertam 
suas próprias bundas.

X (CONT'D)
(V.O.)

Jovens de bunda dura e cu apertado.

X dobra numa outra rua. Há poucos GAROTOS DE PROGRAMA ali.

X (CONT'D)
(V.O.)

Só de cruzar por esses seres 
desprezíveis, já me causa enjoo.

Na calçada, X enxerga um MICHÊ solitário e com hematomas no 
rosto. Muito alegremente, ele faz sinal para X parar, 
oferecendo-se. 

41.

Propriedade Moro Filmes



42.

X (CONT'D)
(V.O.)

Como um caçador numa savana, tenho 
de ter paciência. Ser metódico e 
cuidadoso. Espantar a presa por 
causa de um ato impensado, é um 
risco que não posso correr.

X para o carro e abre o vidro.

O MICHÊ, rebolando-se, se aproxima.

X (CONT'D)
Quanto é?

MICHÊ
(afeminado)

Anal ativo 60 e passivo 100. Oral 
sem camisinha 80 e com camisinha 
40. Até gozar, papi.

X
Um oral sem camisinha.

MICHÊ
Pagamento adiantado.

X faz sinal de positivo com a cabeça. MICHÊ dá a volta no 
carro e entra no carona.

EXT. CARRO (EM MOVIMENTO) - NOITE57 57

Carro para um pouco mais a frente numa viela escura.

INT. CARRO - NOITE58 58

X (POV) paga o MICHÊ e, em seguida, arria as calças.

X
(V.O.)

Meus batimentos do coração seguem 
inalterados (batidas do coração 
pausadas, calma).

O MICHÊ abaixa a cabeça em direção ao pau de X.

MICHÊ
Ai, papai, que pica é essa? Isso 
não é um pau, é a Torre de Pisa. Ou 
seria de Piça?

(escapando uma risada)
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X
(V.O.)

Não há motivos para apreensão. Este 
jogo já está jogado...

Quando o MICHÊ faz menção de começar o sexo oral, X pega seu 
cachecol, enrola as pontas em suas mãos e envolve o pescoço 
do garoto, estrangulando-o.

X (CONT'D)
(V.O.)

... e só há um vitorioso...

X joga seu corpo para o lado e traz o michê consigo. O garoto 
se debate, chuta o volante e tenta se soltar a todo custo, 
mas é tarde demais. Sua traqueia vai fechando, o oxigênio 
estagnando e o coração parando. Morre. 

X (CONT'D)
(V.O.)

... eu.

EXT. CARRO - NOITE59 59

A porta do carona se abre e o corpo do MICHÊ cai na sarjeta.

O carro parte.

INT. APARTAMENTO ENZO/SALA - NOITE60 60

Sentado no sofá, ENZO liga o celular. Na tela aparece a 
mensagem de duas ligações de um mesmo número.

ENZO retorna a ligação.

ENZO
Quem fala? Oi, Andirá. Sim. Onde? 
Beleza. Te pego às oito e a gente 
decide. Tchau.

Desliga o celular.

INT. LANCHERIA - NOITE61 61

À frente de ENZO e ANDIRÁ, há dois pratos com restos de xis 
(hambúrguer), uma garrafa de cerveja e dois copos de cerveja 
pela metade.
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ENZO
Você mora sozinha?

ANDIRÁ
Sim. As pessoas tem dificuldade em 
conviver comigo.

(pausa)
E você?

ENZO
Também. Gosto da liberdade que isso 
me traz.

ENZO bebe um gole da cerveja.

ANDIRÁ
E seu livro é sobre o quê?

ENZO
Estou no começo ainda, mas acho que 
será sobre a vida de um serial 
killer.

ANDIRÁ
(com desprezo)

Mais um? Já tem tantos.

ENZO
É um assunto que nunca sai de moda. 

(silêncio)
A meu favor, pesa o fato de que 
estou me baseando em...

ENZO cala-se. Olha para rua onde, de costas, um FLANELINHA 
ajuda um carro a estacionar.

ANDIRÁ
Um minuto, preciso comprar 
cigarros.

(levanta-se)
Quer mais cerveja?

ENZO não responde, está concentrado no FLANELINHA. 

ANDIRÁ (CONT'D)
Bom, tanto faz.

ANDIRÁ vai em direção ao caixa.

ENZO bebe o último gole de cerveja sem perder a atenção da 
cena.
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O FLANELINHA (o mesmo que fora morto dias antes) se vira e 
olha para ENZO.

ENZO paralisa, assustado.

O FLANELINHA contém dois furos envolto de sangue na camiseta, 
próximo às costelas. Ele dá um piscadinha para Enzo e, de 
leve, um pequeno sorriso.

Perturbado, ENZO pega a comanda e levanta da mesa.

ANDIRÁ vem ao seu encontro.

ANDIRÁ (CONT'D)
Você tá bem?

ENZO
Preciso ir embora.

ANDIRÁ
Que houve?

ENZO
Por favor, apenas vamos embora.

ANDIRÁ
Por quê?

ENZO ignora ANDIRÁ e caminha para o caixa.

ANDIRÁ procura algo de diferente à sua volta, mas nada 
enxerga, apenas um flanelinha normal recebendo dinheiro de 
uma mulher.

EXT. RUA - NOITE62 62

ENZO e ANDIRÁ caminham lado a lado.

ANDIRÁ
Não vai me dizer o que tá rolando?

ENZO
Só não quero ficar ali.

ANDIRÁ
Por quê?

ENZO
Acredite: o melhor a fazer era se 
mandar daquele lugar.
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ANDIRÁ
Você é estranho. E quer ir pra 
onde?

ENZO
Não sei. Decida você.

ANDIRÁ
Tem certeza?

ENZO
Absoluta.

EXT. RUA - NOITE63 63

Caminham pela rua.

EXT. BECO SEM SAÍDA - NOITE64 64

Os dois entram num beco sem saída, ladeado por um edifício 
abandonado. Ao fundo, próximo de um muro, há um homem enorme, 
careca, negro. Deve ter quase dois metros de altura e cento e 
trinta quilos de pura massa muscular.

ANDIRÁ para em frente ao SEGURANÇA.

ANDIRÁ
Boa noite, Paulão. 

PAULÃO
Boa noite, Andirá.

O segurança estuda ENZO, desconfiado.

PAULÃO (CONT'D)
E esse aí?

ANDIRÁ
Está comigo, fica tranquilo.

PAULÃO
Se você diz, tá dito.

O SEGURANÇA abre uma porta de ferro e deixa ambos passarem.

EXT. CASA DE SADOMASOQUISMO - NOITE65 65

CORREDOR;
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O local é escuro e tem uma escada iluminada por uma luz 
amarela.

ENZO, seguindo ANDIRÁ, desce às escadas.

Uma música, ainda que distante, começa a se tornar audível.

Quando chegam ao fim da escada, uma porta pesada surge à 
frente. ANDIRÁ a empurra.

ENTRADA;

Uma música se evidência com mais intensidade. É o drum and 
bass “Vampire Dance Club”, do filme Blade (usei apenas como 
referência). 

A batida é pesada, alta, maçante. 

O local é um breu total. Luzes avermelhadas ditam a aparência 
do lugar.

Logo na entrada, há algumas salas pequenas com vidros 
transparentes, onde, dominatrixes -- vestidas em roupas 
justas e de vinil, mascaradas, calçando scarpin ou botas 
envernizadas e segurando chicotes ou relhos de couro -- batem 
em homens algemados, amarrados ou acorrentados em camas, 
cadeiras e postes de metal. Uma delas está montada sobre um 
sujeito que percorre a sala de quatro, como um cavalo, 
enquanto a dominatrix o segura por uma guia presa a uma 
coleira de couro com spike, e bate em sua bunda com o relho. 

ENZO
Que lugar é este?

ANDIRÁ
Meu trabalho.

ENZO
Você não era artesã?

ANDIRÁ
E você acreditaria se eu (aponta 
para o próprio rosto) te dissesse 
que trabalhava aqui?

BAR;

ANDIRÁ guia ENZO até o Bar. Ao redor deles, há clientes e 
funcionários incomuns: góticos, gendergeer, andróginos, 
algolagnistas, estigmatofilistas, tatuados com seus pircings 
e desenhos pelo corpo inteiro, cosplays de animes japoneses, 
entre outros estilos carregados de extravagâncias e 
singularidades.
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ANDIRÁ e ENZO encostam no bar. Atrás do balcão surge um 
barman ANDRÓGINO (um misto de Marilyn Manson com Bill 
Kaulitz).

ANDRÓGINO
(para Andirá)

Ínndiiaaa, o que faz aqui em plena 
folga?

ANDIRÁ
(movimenta cabeça em 
direção a Enzo)

Trouxe meu cachorrinho para 
conhecer a casa.

ENZO está desatendo, analisando sua volta. 

ANDRÓGINO
Bem que suspeitei. E vão beber o 
quê?

ANDIRÁ
Gim.

ENZO
Vodca.

ANDRÓGINO vai preparar as bebidas.

ENZO (CONT'D)
E você faz o que aqui?

ANDIRÁ
Sodomizo.

ENZO
(intrigado)

Como assim?

ANDIRÁ
Bondage, compreende?

ENZO
Sim, compreendo.

ANDIRÁ
Minha especialidade. 
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Em um sofá, a alguns metros do bar, um CASAL -- lentes de 
contato brancas, cabelos compridos platinados e com roupas 
parecendo trajes espaciais -- beijam-se e se acariciam 
encarando ENZO. 

Um deles -- língua bífida -- começa a lamber o pescoço do 
outro. Parecem gêmeos univitelinos, exceto pelo piercing 
labret dourado que um deles usa no lábio inferior. As pontas 
dos dedos de um, passa pela genitália do outro.

O barman ANDRÓGINO coloca a bebida em frente a ANDIRÁ e ENZO.

Ambos bebem num único gole suas bebidas.

ENZO olha ao seu redor de novo. Parece curioso.

ENZO
(diz de costas para o 
bar)

Me vê a garrafa.

ANDRÓGINO cochicha algo para ANDIRÁ. Ela sinaliza que sim. O 
barman direciona um pequeno sorrisinho malicioso para ENZO.

ENZO (CONT'D)
Qual é a dele?

ANDIRÁ traga um cigarro e joga a fumaça em direção à ENZO.

ANDIRÁ
Vai te trazer a vodca da casa.

INT. CASA DE SADOMASOQUISMO/BAR/PISTA DE DANÇA - NOITE66 66

TRILHA SONORA (Sugestão como referência: "Smack My Bitch Up”, 
do The Prodigy.)

BAR;

ENZO bebe um, dois, três, quatro copos da vodca em sequência.

CORTA PARA:

PISTA DE DANÇA;

A pista de dança está lotada. Mais ao fundo, ao lado do DJ, 
duas garotas estão com suas costas penduradas em ganchos. Se 
sacodem para frente e para trás numa clássica suspensão 
corporal. 

ENZO bebe quatro longos goles direto do gargalo da garrafa. 
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ANDIRÁ e ENZO misturam-se entre as pessoas que dançam de modo 
efervescente. A paraguaia sensualiza, se esfrega e pega a 
garrafa de ENZO, ingerindo uma boa quantidade do líquido.

Outros indivíduos se aproximam -- alguns pelas costas de 
ENZO, outros pelas costas de ANDIRÁ. Mãos nos cabelos, no 
dorso, na bunda, no pau, nos seios, nas coxas... Lábios nos 
lóbulos das orelhas, no pescoço, na nuca...

ANDIRÁ e ENZO trocam carícias, se beijam. Há mais bocas entre 
a deles; uma agitação de difícil compreensão. 

CORTA PARA:

BAR;

ENZO (POV, vista tornando-se turva) está sentado entre o 
CASAL UNIVITELÍNIO, e é acariciado e beijado pelos dois. Tudo 
muito lentamente.

O sujeito de piercing, vira o rosto de ENZO e lhe beija a 
boca. Quando ENZO volta-se para o outro lado, há um sorriso 
pairando sobre os lábios do outro ser. Nota-se os caninos 
pontiagudos, iguais de vampiros.

ENZO olha para ANDIRÁ que, encostada no bar junto do 
ANDRÓGINO, sorri e observa a cena. ENZO curte o momento 
enquanto seus olhos pestanejam e se fecham.

FADE OUT.

FADE IN:

INT. QUARTO (LUZES AVERMELHADAS) - NOITE67 67

X (POV, SLOW MOTION) penetra ANDIRÁ de quatro. Com a mão 
esquerda -- abrigada por uma luva de couro -- puxa o cabelo 
da índia, que olha para trás. Ele observa sua outra mão: 
segura uma navalha.

ANDIRÁ fala alguma coisa que não se escuta (mas interpreta-se 
que é para ele continuar penetrando). 

X puxa o cabelo dela ainda mais para trás e passa a navalha 
no pescoço da índia. Sangue jorra dali, enquanto ele segue 
penetrando-a.

FADE OUT.

FADE IN:
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(MORE)

51.

INT. APARTAMENTO ANDIRÁ/QUARTO - NOITE68 68

ENZO abre os olhos. Pisca fadigado. Enquanto se situa de onde 
está, se enxerga pelo espelho de um armário. Arregala os 
olhos. Seu corpo, nu, amarrado no estilo clássico do bondage 
(pulsos e mãos, pelas costas, atados aos pés), mantém-se 
sobre uma cama.

Em sua boca, há uma mordaça de bola bloqueando qualquer 
tentativa de fala.

Através do reflexo do espelho, ele enxerga a porta do quarto 
se abrindo.

ANDIRÁ entra no cômodo. Está vestida de dominatrix e segura 
um longo chicote com tiras de couro.

ENZO se debate.

ANDIRÁ fecha a porta e a tranca.  

Ele tenta falar algo, mas, cansado, desiste. Veja os olhos.

FADE OUT.

FADE IN:

INT. APARTAMENTO ANDIRÁ/QUARTO - NOITE69 69

ENZO e ANDIRÁ dormem. ENZO abre os olhos, paralisado. Olha 
para o lado e vê ANDIRÁ dormindo, sossegada. Ele senta-se na 
cama, pensativo. Levanta pelado. Nas costas e bunda de ENZO, 
há diversas cicatrizes pequenas adquiridas ao longo da vida e 
nada recentes (elas nunca serão comentadas no filme). Põe a 
cueca e sai do quarto.

INT. APARTAMENTO ANDIRÁ/BANHEIRO - NOITE70 70

ENZO mija com o assento da privada abaixado. Um pouco de 
urina respinga no assento.

Ao perceber isso, ele para.

ENZO
(nervoso)

Desculpa... Eu me esqueci. Não vai 
acontecer de novo. Desculpa.

(passa a mão no assento)
Pronto, tô limpando.

(MORE)
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ENZO (CONT'D)

52.

(pega um pedaço de papel 
higiênico)

Tá limpo, viu. Tá limpo.

Quando volta a si, ENZO parece constrangido por aquilo. Fecha 
a tampa do sanitário e puxa a descarga. Senta-se ali com as 
mãos no rosto.

INT. APARTAMENTO ANDIRÁ/QUARTO - DIA71 71

ENZO termina de se arrumar. ANDIRÁ está deitada na cama.

ANDIRÁ
Não quer almoçar?

ENZO
Preciso ir pra casa.

ANDIRÁ
Quando a gente se vê de novo?

ENZO
Eu te ligo no decorrer da semana 
para fazermos algo.

ENZO beija ANDIRÁ e sai do quarto.

EXT. RUA - DIA72 72

ENZO caminha pela rua e entra numa farmácia.

INT. FARMÁCIA - DIA73 73

Enzo fala com o FARMACÊUTICO (homem de meia idade, meio 
lento) atrás do balcão.

FARMACÊUTICO
Boa tarde.

ENZO
Me vê um remédio para dor de 
cabeça.

FARMACÊUTICO
Dor de cabeça... Hmmm... Aspirina? 
Tylenol?

ENZO (CONT'D)
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ENZO
Não, um mais forte. Muito mais 
forte...

FARMACÊUTICO
Mais forte... Muito mais forte...

FARMACÊUTICO sai dali e vai para as estantes. Volta com uma 
caixinha.

FARMACÊUTICO (CONT'D)
Cefalium, pode ser?

ENZO
É forte?

FARMACÊUTICO
Forte? Sim, sim. É para enxaqueca.

ENZO
Ótimo.

FARMACÊUTICO
Pagamento no caixa.

INT. APARTAMENTO DE ENZO - DIA74 74

COZINHA;

ENZO joga na boca dois comprimidos e bebe um copo d'água.

Pega uma forma de gelo e despeja os cubos sobre um pano de 
prato. 

SALA;

ENZO, deitado no sofá, segura o pano sobre a testa.

EXT. PARQUE NATURAL - DIA75 75

Há uma movimentação intensa no parque: pessoas tomam 
chimarrão (ou alguma bebida tradicional), outras passeiam com 
os filhos e os cachorros, outras fazem malabarismo circense, 
algumas praticam atividades físicas etc. Enquanto analisa o 
seu redor, ENZO rabisca na sua caderneta.

Por um momento, pressente que alguém o observa. Olha para o 
meio das árvores, mas não há nada ali. Volta a baixar a 
cabeça e rabiscar na caderneta. Entretanto, não tarda para 
ter o pressentimento novamente. 
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Desta vez, ao olhar em meio as árvores, vê o MICHÊ -- com a 
marca de estrangulamento no pescoço -- comendo um churros 
(doce de leite saindo da pontinha) e o observando. ENZO se 
assusta. O MICHÊ anda entre as árvores e desaparece.

ENZO fecha a caderneta e vai até lá. Caminha apressado entre 
as árvores, mas não encontra nada.

FERRAZ
(off)

Enzo...

ENZO se vira e vê FERRAZ, suado e com roupa aeróbica. Vai até 
ele.

FERRAZ (CONT'D)
Como tá, meu rapaz?

ENZO
(aéreo e pálido)

Bem.

FERRAZ
Tem certeza? Parecia perdido.

ENZO
Estou bem, sim. Só tive a impressão 
de ter visto um conhecido, mas não 
era ele.

FERRAZ
E o projeto, a quantas anda?

ENZO
Que projeto?

FERRAZ
O projeto... que você disse que 
iria começar. Não foi por isso que 
saiu da imobiliária?

ENZO
Ah, o projeto. Está em andamento, 
mas no início ainda.

FERRAZ
Quando quiser voltar, te receberei 
de braços abertos.
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ENZO
Sim, obrigado.

FERRAZ
Bom te ver, Enzo. Mas preciso 
continuar. Sabe como é velho, se 
esfriar não pega mais no tranco...

(dá um tapinha no ombro 
de Enzo e sorri)

Aparece na imobiliária para 
tomarmos um café e colocarmos os 
assuntos em dia.

ENZO acena positivamente com a cabeça.

FERRAZ volta para seu cooper. ENZO fica ali, parado, ainda 
meio fora do ar.

INT/EXT. APARTAMENTO ENZO/VÁRIOS CÔMODOS/RUA - NOITE76 76

QUARTO;

ENZO, cabelo molhado e enrolado numa toalha, escolhe uma 
roupa no armário. 

COZINHA;

De uma térmica, serve café em uma xícara. 

SALA;

Abre a cortina da janela da sala e observa sua rua.

Há uma neblina cobrindo-a em meio a um silêncio tétrico. 

Depois de alguns goles no café, percebe uma movimentação na 
calçada do lado oposto de seu edifício.

Pelo que tudo indica, são dois homens. 

Se aproximam de um poste e param embaixo da luz. 

ENZO os mira fixamente. 

Treme-se. 

Os dois homens são o FLANELINHA e o MICHÊ. Estão sorrindo 
para ele. Ambos carregando às chagas da violência da qual 
foram mortos: perfuração e estrangulamento.  

ENZO dá dois passos para trás e deixa a xícara cair no chão, 
espatifando-se. 
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Catatônico, ENZO senta-se no sofá.

ROSTO DE ENZO imóvel.

INT. APARTAMENTO ENZO/SALA - DIA77 77

ROSTO DE ENZO permanece imóvel.

A claridade do dia entra pela janela. Os olhos de ENZO 
continuam abertos, estático. De súbito, suas pálpebras 
piscam, ele inspira fundo e, com força, expira o ar dos 
pulmões como se estivesse saindo de um afogamento.

À sua frente, cacos da xícara estão esparramados pelo chão e 
circundados por uma mancha marrom do café.

ENZO levanta do sofá e fica olhando pela janela a rua: 
pessoas e carros zanzam por ali. 

Com força, ele puxa a cortina de correr bruscamente, fechando-
a

INT. APARTAMENTO ENZO/SALA - DIA78 78

ENZO faz uma ligação do celular.

ENZO
(agitado)

Preciso me encontrar contigo o 
quanto antes.

(pausa)
Como assim, não pode? Liga para 
faculdade e diz que vai se atrasar. 
Sim, é urgente. Não, não, nada de 
mais tarde, tem que ser agora. Sim, 
agora! Ótimo. Já estou indo para 
aí.

INT. CORREDOR DO PRÉDIO DE ENZO - DIA79 79

ENZO fecha a porta do apartamento e desce rápido as escadas. 
DONA OTÍLIA abre a porta do edifício e dá de cara com ENZO.

DONA OTÍLIA
(com algumas sacolas)

Enzo, que bom que te encontrei. 
Pode me ajudar aqui?
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ENZO
Não posso.

DONA OTÍLIA
É rapidinho.

ENZO
Não dá.

DONA OTÍLIA
Dois minutinhos.

ENZO
(agressivo)

Não dá, caralho! Sai da frente, 
velha!

ENZO passa pela senhora aos solavancos e segue seu caminho.

DONA OTÍLIA fica parada, perplexa, olhando para ENZO.

INT. CONSULTÓRIO - DIA80 80

ENZO está de pé, caminha de um lado para o outro, agitado. 
DRA. MARISA, sentada, o observa.

ENZO
Estou sendo seguido...

DRA. MARISA
Por quem?

ENZO
Não sei, porra!

DRA. MARISA
Como não sabe?

ENZO
Sei mas não sei.

DRA. MARISA
Seja mais claro, Enzo.

ENZO
Acho que por espíritos.

DRA. MARISA
Espíritos de quem, Enzo?
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ENZO
Das vítimas que estou me 
inspirando.

DRA. MARISA
Por que você acha isso?

ENZO
Não acho, caralho. Eu vi!

DRA. MARISA
Viu? Tem certeza?

ENZO
Claro que tenho!

DRA. MARISA
Preste atenção, Enzo. É normal que 
isso aconteça pela tua entrega ao 
livro.

ENZO
Não, não pode ser normal, doutora. 
Preciso arranjar outra forma de 
inspiração. Acho que estou pirando.

DRA. MARISA
(ríspida)

Deixa de bobagem, não seja bundão. 
Encare o fato de que é seu 
subconsciente pregando peça em 
você. Sãos seus medos vindo à 
superfície.

ENZO
Medos... Parecem reais!

DRA. MARISA
Encare-os e tudo passará!

ENZO
E se eu enlouquecer?

DRA. MARISA
A maioria dos artistas se inspira 
na realidade para compor suas 
obras.

ENZO
E boa parte deles enlouquece.
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DRA. MARISA
Enzo, você deve enfrentar seus 
medos.

ENZO
Vou partir para porrada com eles.

DRA. MARISA
Esqueça-os. Você nunca acreditou 
nessas bobagens. Por que acreditar 
agora?

(Enzo não responde)
Trate de se acalmar. Senta aqui.

ENZO senta.

ENZO
Então como eu faço para me livrar 
disso?

DRA. MARISA
Opte por continuar escrevendo e se 
entregue ao seu desejo. Ele tem que 
ser mais forte do que qualquer 
negação.

ENZO
Parece fácil falando assim...

DRA. MARISA
Deixar de escrever por medo de ser 
assombrado pelo seu subconsciente é 
de uma covardia colossal.

ENZO
Não sou covarde! Não sou!

DRA. MARISA
Então continue escrevendo! Se for 
necessário, siga se inspirando em 
casos reais.  Quando essas tais 
assombrações aparecerem, as encare. 
Enfrente-as.

ENZO
Pode ser que tenha razão.

DRA. MARISA
É claro que eu tenho razão.
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ENZO
Espero que isso adiante.

DRA. MARISA
Adiantará. Eles não existem.

INT. APARTAMENTO ENZO/QUARTO - NOITE81 81

Sentado na cama, ENZO coloca o laptop de lado e aumenta o 
volume da tevê. A repórter, LEONA HENSLER (jovem, cabelo 
preso a um rabo-de-cavalo e beleza quase angelical), dá 
maiores informações sobre um assassinato.

TELEVISÃO;

LEONA
A polícia ainda não passou muitas 
informações. Mas o fato é: o corpo 
é de um homem de aproximadamente 
cinquenta e cinco anos. E a perícia 
confirma que o cadáver estava há 
mais de doze horas dentro da 
lixeira.

A apresentadora do jornal, SANDRA LINS -- cinquenta anos e 
vestindo um terno -- está em frente a uma tela LCD 40” num 
link direto com LEONA.  

A cena alterna entre a apresentadora e a repórter.

SANDRA
E quem o encontrou, Leona?

LEONA
Coletores de lixo que trabalhavam 
no local.

SANDRA
Já se sabe a causa da morte do 
homem?

LEONA
Ainda não se sabe, Sandra. Mas se 
especula que um objeto pontiagudo 
tenha sido introduzido no ouvido da 
vítima.
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SANDRA
Quanta brutalidade.

(voltando-se para o 
público de casa)

Onde vamos parar?

LEONA
Sandra, tenho aqui ao meu lado a 
profissional liberal, Vera Rose, 
que diz ter testemunhado o crime e 
topou dar uma entrevista exclusiva 
pra gente.

A câmera abre e enquadra tanto a repórter como a testemunha 
na tela.

LEONA (CONT'D)
Obrigada por aguardar até agora, 
Vera. Conte-nos o que você viu.

Fica evidente pela roupa que VERA ROSE veste e pelo modo de 
se expressar, que é uma prostituta (transexual) de rua.

VERA ROSE
Eu tava ali embaixo da marquise 
quando vi um senhor sair do bar. 
Logo em seguida, um homem de cabelo 
escuro e todo de preto, desceu de 
um carro preto e chamou o senhor. 
Depois de alguns segundos de 
conversa, o senhor continuou 
andando mas o homem o pegou pelo 
pescoço e o arrastou pro beco.

LEONA
E você não fez nada? Não pensou em 
chamar a polícia?

VERA ROSE
Eu? Claro que não. Isso é comum 
acontecer por aqui, linda. Briga na 
madrugada é o que mais se vê. 
Facada, pedrada, às veze até tiro. 
Já tenho os meus problemas e não 
quero mais encrenca pro meu lado. 
Achei que fosse apenas mais uma 
desavença de bar e nem dei bola.

LEONA
E depois?

61.

Propriedade Moro Filmes



62.

VERA ROSE
Depois eu tive de atender um 
cliente. A gente precisa correr 
atrás da máquina, né, amor?

LEONA
Você conseguiu ver o rosto do 
assassino?

VERA ROSE
Ai, não. Tava longe e escuro.

LEONA
Obrigada, Vera.

(câmera fecha na 
repórter)

Então é isso, Sandra. Nenhuma 
autoridade quis se manifestar por 
enquanto. A polícia busca imagens 
nas câmeras de segurança atrás da 
identificação do criminoso. É 
aguardar os próximos dias para 
termos outras informações sobre 
mais um trágico episódio que marca 
nossa cidade.

SANDRA
Obrigado, Leona. Ficaremos à espera 
de novas informações.

(para o público de casa)
Quando essa violência irá terminar? 
Quando?

TELEVISÃO;

Tevê é desligada.

INT. BAR - NOITE82 82

X (POV) bebe vodca sentado numa mesa de um bar pequeno e 
decadente. O local é o refúgio dos ditos marginalizados.

Próximo ao balcão, um GORDO (cinquenta e poucos anos, 
bastante fanfarrão) gargalha e fala com um COMPADRE. Ambos 
bebem destilado.
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GORDO
Quase matei ela sufocada. A 
vagabundinha embaixo e eu em cima, 
metendo brasa com todo meu peso 
sobre ela.

Mais gargalhadas.

COMPADRE
Não ficou com pena?

GORDO
Pena de puta? Que nada. Não dou a 
mínima chance pra elas. Enfio com 
força e bastante vigor. Se não 
aguentam o peso-pesado aqui, tô nem 
aí.

COMPADRE
(rindo)

Você é terrível.

SENHOR GORDO
E o melhor de tudo: 14 aninhos. Um 
brotinho, bem apertadinha.

COMPADRE
Bem do jeito que você gosta.

GORDO
Não poderia estar mais no ponto.

(termina de beber)
Compadre, preciso dar aquela 
mijada. Pede mais uma dose pra 
gente.

GORDO vai ao banheiro. X o analisa com curiosidade. 

Termina sua bebida.

INT. CARRO - NOITE83 83

X (POV) observa a saída do bar há alguma distância.

X
(V.O.)

A caça para mim não é um hobby...

Ao enxergar o GORDO sair trôpego do bar, X põe as luvas e 
desce do carro.
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EXT. RUA - NOITE84 84

X (POV), segurando um cigarro apagado, caminha atrás do 
homem.

X
(V.O.)

Ao contrário: é um trabalho, uma 
obrigação, uma necessidade.

X (CONT'D)
(se aproximando)

Psiu. Ei, amigo...
(Gordo olha para trás)

Tem fogo?

GORDO tateia os bolsos e tira uma caixinha de fósforos. Ao 
abri-la, constata que não há nada dentro dela.

GORDO
Compadre, acabou. 

(amassa a caixinha e joga 
no chão)

X
Tudo bem, obrigado.

GORDO, cambaleante, segue seu caminho. X pega um saca-rolhas 
do bolso esquerdo do sobretudo e, de forma ágil, dá alguns 
passos em direção ao homem. Com o braço direito, enfia um 
golpe de gravata no pescoço do GORDO e o arrasta para o beco 
ao lado. 

Em meio à escuridão do lugar, X enfia o saca-rolhas no ouvido 
do sujeito, rodopiando o objeto e perfurando seu tímpano. 

Os olhos do GORDO se arregalam, enquanto sangue escorre do 
seu ouvido.

O primeiro golpe é seguido de outros dois.

X (CONT'D)
(V.O.)

Uma sociedade egoísta, preocupada 
apenas em prosperar a si própria e 
desvinculada da realidade vital.

X solta o pescoço do homem e deixa seu corpo cair no chão. 

Os olhos do bêbado estão um tanto quanto saltados das 
órbitas.
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X abre o tampo de uma lixeira baú vertical e joga o 
desfalecido dentro dela.

X (CONT'D)
(V.O.)

E é através dela que me escondo e 
me consolido como um perito na arte 
da caça.

Guardando o saca-rolhas no bolso, X sai do beco. Espalma as 
mãos, como se estivesse limpando-as, enquanto mais alguns 
pingos de sangue caem no chão.  

X (CONT'D)
(V.O.)

E me orgulho disso.

Um pingo de sangue em especial é focado de perto, aumentando 
seu tamanho.

PANELA DE MOLHO VERMELHO85 85

Uma colher é posta no que parece ser o pingo de sangue. O que 
se revela a seguir é uma panela com molho vermelho.

INT. APARTAMENTO ENZO/COZINHA - NOITE86 86

Em frente ao fogão, ENZO mexe no molho vermelho e o prova em 
seguida.

Numa outra boca, há uma panela com água fervente.

INT. APARTAMENTO ENZO - NOITE87 87

SALA;

ANDIRÁ observa com admiração a obsessão de ENZO pelo gênero 
suspense psicológico, terror e policial. Circula pela sala, 
pega um, dois, três livros da prateleira. Folheia-os, coloca 
de volta no lugar. Analisa alguns DVDs.

ANDIRÁ
(falando alto)

Tem um material e tanto de 
pesquisa.
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ENZO
(off)

Gosta do gênero?

ANDIRÁ
Não é meu gênero favorito, mas 
admito que alguns eu gosto.

Sobre uma cômoda, ANDIRÁ pega um porta-retratos e analisa a 
foto por um instante (não aparece a foto para o público). Vai 
até a entrada da cozinha.

COZINHA;

ANDIRÁ sob o marco da porta.

ANDIRÁ (CONT'D)
São seus pais?

ENZO
(analisa a foto na mão 
dela)

Sim, eu nos braços da mãe. Foi em 
seguida do meu nascimento.

ANDIRÁ
Moram por aqui?

ENZO
Não, já morreram.

Silêncio.

ANDIRÁ
Desculpa.

ANDIRÁ se aproxima de ENZO.

ENZO
Tudo bem. Essa é a única recordação 
que fiquei deles. Me desfiz de todo 
resto.

ANDIRÁ
E por que justamente esta foto?

ENZO
Foi o único momento onde todos nós 
estávamos verdadeiramente felizes.
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ANDIRÁ
Você tem irmãos?

ENZO
Sou filho único.

ANDIRÁ analisa a foto por mais alguns segundos.

ANDIRÁ
Eles faleceram de quê?

ENZO
Deixaram a boca do fogão aberta 
enquanto dormiam.

ANDIRÁ
Pelo menos não sofreram.

ENZO
Acho que não.

ANDIRÁ
Você estava em casa?

ENZO
Não, na casa de um amigo.

ANDIRÁ
Sorte sua.

ENZO
Acredito que sim.

ANDIRÁ
E sente a falta deles?

ENZO
Não. Não sou de fazer drama. Já 
passou. O passado que fique no 
lugar dele.

INT. APARTAMENTO ENZO/SALA - NOITE88 88

ANDIRÁ coloca o porta-retratos de volta no lugar.

INT. APARTAMENTO DE ENZO/SALA - NOITE89 89

ANDIRÁ está sentada à mesa posta. ENZO surge segurando uma 
refratário com espaguete ao sugo. Coloca no centro da mesa.
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ENZO
Pronto.

ANDIRÁ
Parece ótimo.

ENZO
Espero que sua impressão se 
comprove.

ANDIRÁ
Então serve logo isso aí e vamos 
descobrir.

ENZO serve ANDIRÁ e depois se serve. Com um saca-rolhas 
(outro, não o mesmo do GORDO) abre uma garrafa de vinho e 
serve os dois cálices. Brindam, bebem e começam a comer.

ENZO
E sua história?

ANDIRÁ
Que história?

ENZO
Seus pais, sua tribo...

ANDIRÁ
Você não vai querer saber.

ENZO continua olhando para ela, esperando sua resposta. 

ANDIRÁ (CONT'D)
(contra vontade)

Ainda jovem fugi da tribo, peguei 
carona, cruzei a fronteira e agora 
estou aqui, jantando contigo.  

ENZO
Uma rebelde...

ANDIRÁ
Uma inconformada, seria uma 
definição melhor.

ENZO
E a parada da dominatrix? 

ANDIRÁ
Dom. 
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ENZO
Você não gosta de falar sobre você.

ANDIRÁ
Detesto, ainda mais sobre o que já 
passou. O passado que fique no 
lugar dele.

(sorrisinho irônico)

INT. APARTAMENTO ENZO/QUARTO - NOITE90 90

ENZO, de olhos fechados, está deitado na cama com uma 
expressão de prazer. Embaixo das cobertas alguém faz sexo 
oral nele e vai subindo devagar.

ENZO abre os olhos. De repente, debaixo das cobertas, a 
cabeça que sai é a do GORDO com o saca-rolhas enfiado no 
ouvido. 

GORDO
(sorrindo)

O que houve, garanhão?

ENZO berra e o agarra pelo pescoço, gira o GORDO para o lado 
da cama e monta sobre ele, apertando com força o pescoço do 
homem.

ENZO
Seu filho da puta! Você já tá 
morto! Você já tá morto!

GORDO se debate.

ENZO (CONT'D)
Desapareça, porra! Desapareça!

GORDO pega um cinzeiro de vidro sobre o criado-mudo e bate na 
cabeça de ENZO.

INT. APARTAMENTO ENZO/QUARTO - DIA91 91

ENZO cai para o lado. ANDIRÁ, tossindo, levanta da cama.

ANDIRÁ
Tá maluco, porra? Pirou? Você quis 
me matar!

ENZO com a mão na cabeça, está esparramado sobre o colchão. 
Senta-se e olha para sua palma, enxergando uma mancha sague.
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ENZO
(ainda atordoado)

Eu... desculpa. É você, Andi?

ANDIRÁ
Quem mais seria, seu idiota! Você 
quis me matar, merda. Não posso 
acreditar! Me matar!

ANDIRÁ salta da cama e começa a se vestir. 

ENZO
Acho que tive uma alucinação. 
Desculpa.

ANDIRÁ
Apenas me diga: você ia me matar?

ENZO não diz nada. Apenas declina o pescoço com a mão na 
cabeça.

ANDIRÁ (CONT'D)
Quer saber? Tô indo pra casa, seu 
maluco de merda!

ENZO
Espere.

ANDIRÁ
Você é louco. Vai te tratar!

ANDIRÁ pega as roupas e vai se arrumando enquanto sai do 
quarto.

ENZO fica sentado na cama ainda em choque e com a mão na 
cabeça.

INT. CONSULTÓRIO - DIA92 92

ENZO, com um pequeno curativo na cabeça, está sentado à 
frente da DRA. MARISA.

ENZO
Fiz o que você mandou.

DRA. MARISA
Agiu certo.
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ENZO
(irritado)

Mas eu quase cometi um assassinato!

ENZO levanta.

DRA. MARISA
Faz parte do processo.

ENZO
Isso é grave, porra!

DRA. MARISA
Não é grave. Você tem de continuar 
escrevendo, Enzo, escrevendo. Não 
deixe que nada te impeça de 
terminar o seu livro.

ENZO
Que preço vou ter de pagar para 
conseguir realizar esse sonho?

DRA. MARISA
Seu desejo deve estar à frente de 
qualquer medo. Você superou traumas 
muito maiores, não será agora que 
irá fraquejar.

ENZO
(volta a se sentar)

É difícil...

DRA. MARISA levanta e vai até ENZO. Se acoca e dá um tapa no 
rosto dele.

DRA. MARISA
(irritada)

Preste atenção! Se toda vez que 
vier aqui for para ficar se 
lamentando, não te atenderei mais. 
Considere o fato de que você é um 
homem real. Essas alucinações 
passarão se você colocar nesta 
cabeça (dá croquinhos na cabeça de 
Enzo) que são apenas criações bobas 
da tua mente.

ENZO mantém-se em silêncio.

DRA. MARISA (CONT'D)
Entendeu?

ENZO acena que sim.
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DRA. MARISA (CONT'D)
Ou você segue em frente e termina o 
livro ou não volte mais aqui.

DRA. MARISA se senta mais calma.

DRA. MARISA (CONT'D)
Pense em tudo que você já superou. 
Isso é só mais um empecilho que irá 
passar e você alcançará o que tanto 
pretende.

Silêncio. ENZO pensativo.

DRA. MARISA (CONT'D)
Se recomponha e vá em busca do seu 
objetivo. E não esqueça: descarte e 
elimine qualquer barreira que posso 
surgir entre você e seu livro.

INT. RUA - DIA93 93

ENZO, fumando, caminha de um lado a outro em frente ao prédio 
de ANDIRÁ (do outro lado da rua).

ANDIRÁ vem caminhando pela calçada oposta em direção de casa. 
ENZO joga o cigarro fora e atravessa a rua, indo de encontro 
a ela.

ENZO
Andi.

ANDIRÁ
O que faz aqui?

ENZO
Vim me desculpar.

ANDIRÁ
Você quase me matou, lembra?

ENZO
Ando estressado por causa do livro.

ANDIRÁ
Não me interessa. Você e seu livro 
que se fodam.

ENZO
Já estou cuidando disso.
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ANDIRÁ
Como?

ENZO
Estou me tratando.

ANDIRÁ
Ah, é? Com quem?

ENZO
Uma psicóloga.

ANDIRÁ
Psicóloga?

ENZO
Sim, é de confiança.

ANDIRÁ
Sei.

ENZO
É verdade, Andi. Já faz algum tempo 
que me trato com ela.

ANDIRÁ
Quem é ela?

ENZO
Você não conhece.

ANDIRÁ
Tente. Vamos, sem pensar muito.

ENZO
Dra. Marisa Moura. Muito 
respeitada... das melhores.

ANDIRÁ
E o que mais?

ENZO
Dá aula na PUC. Vou seguidamente no 
seu consultório.

ANDIRÁ
Por que não me falou antes?

ENZO
Nunca achei que fizesse sentido 
comentar.

(MORE)
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74.

(pausa)
Eu realmente gosto de você.

ANDIRÁ
Não sei, Enzo. Por mais loucuras 
que eu já tenho feito e já tenha 
passado, essa última experiência 
foi aterrorizante. Vi a morte me 
abraçando. 

ENZO
Estou tentando fazer a coisa certa.

ANDIRÁ olha para ENZO.

ANDIRÁ
Quer resolver isso?

ENZO
Com certeza.

ANDIRÁ
Então vamos subir.

ENZO
(olha paro relógio de 
pulso)

Preciso escrever. Não posso mais 
adiar isso.

ANDIRÁ
Escrever agora não vai te desculpar 
pelo que fez. Eu sim.

INT. APARTAMENTO DE ANDIRÁ/QUARTO - DIA94 94

ANDIRÁ pega a chibata de tiras de couro do armário.

INT. CORREDOR DO PRÉDIO DE ENZO - NOITE95 95

ENZO sobe as escadas. Demonstra um pouco de dificuldade ao 
caminhar. 

Num dos andares, DONA OTÍLIA está entrando em seu apartamento 
com CHIQUINHO.

CHIQUINHO late para ENZO, fazendo DONA OTÍLIA enxergá-lo.   

ENZO (CONT'D)

74.

Propriedade Moro Filmes



75.

ENZO
Boa noite, Dona Otília.

DONA OTÍLIA
Boa noite, Enzo.

ENZO
Sobre aquele dia...

DONA OTÍLIA
Esqueça, já passou. Às vezes os 
velhos enchem o saco mesmo.

ENZO
Ainda assim...

DONA OTÍLIA
(cortando Enzo)

Tá tudo bem contigo?

ENZO
Um pouco de dor nas costas...

DONA OTÍLIA
Ah, meu filho, deve ser a coluna. 
Pelo que me consta, você fica muito 
tempo sentado.

ENZO
Você está certa, deve ser a lombar. 
E com a senhora, tudo bem?

DONA OTÍLIA
Esses dias andei me atacando da 
gota. Tomo remédio para pressão 
alta, diabete... Daí controlo a 
pressão, a diabete, só que me enche 
de dor nas juntas. Velhice é uma 
tristeza, Enzo: se conserta aqui, 
mas prejudica ali.

(pausa)
Vou preparar um café, não quer 
entrar?

ENZO
Tenho de trabalhar agora, Dona 
Otília. Fica para uma próxima.

DONA OTÍLIA
Tudo bem, então.

ENZO
Tchau, te cuida.
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DONA OTÍLIA
Bom trabalho.

ENZO volta a subir as escadas.

INT. APARTAMENTO DE ENZO/QUARTO - NOITE96 96

ENZO, deitado na cama, escuta barulhos de difícil 
compreensão. Se vira de um lado para o outro. Acorda.

INT. APARTAMENTO DE ENZO/COZINHA - NOITE97 97

Enzo toma dois Cefalium junto de um copo de água.

INT. APARTAMENTO DE ENZO/BANHEIRO - NOITE98 98

ENZO lava o rosto no banheiro.

INT. APARTAMENTO DE ENZO/QUARTO - NOITE99 99

ENZO sai do banheiro e, quando entra no quarto, congela.

À sua frente estão o FLANELINHA, o MICHÊ e o GORDO. Todos os 
três carregam as chagas da violência de X: perfuração, 
estrangulamento e inserção. 

As três assombrações dão um passo em direção a ENZO. E mais 
outro. E mais outro. Parecem marchar.

ENZO
(baixinho e atordoado)

Vocês não existem... vocês não 
existem... vocês não existem...

Os três continuam indo ao encontro de ENZO.

ENZO (CONT'D)
Vocês não existem, eu criei vocês, 
vocês não existem...

Se aproximam mais.

ENZO (CONT'D)
Me deixem, saiam daqui... Eu criei 
vocês... Assim como criei, posso 
dar fim... Posso dar fim... posso 
dar fim...

(gritando)
(MORE)
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ENZO (CONT'D)

77.

Não me impedirão de escrever! Agora 
sumam daqui! Desapareçam, porra, e 
não voltem mais! Sumam! Sumam! 
Saiam, desapareçam!

ENZO dá tapas no ar, rodopia, se estapeia, bate nos móveis, 
arremessa abajur, cinzeiro, cobertores, travesseiros, tudo em 
direção as alucinações, que passa no vazio.

Depois de um momento de intempestividade, ENZO tonteia e cai 
no chão.

ENZO (CONT'D)
(se encolhendo em posição 
fetal e diminuindo a voz)

Sumam... desapareçam... me 
deixem... me deixem... não me 
impedirão de escrever... eu criei 
vocês... não me impedirão...

ENZO fecha os olhos e apaga.

INT. APARTAMENTO DE ENZO/QUARTO - DIA100 100

ENZO acorda e se senta no chão. Está encharcado de suor em 
meio a cacos de vidros e cobertores.

INT. APARTAMENTO ENZO/SALA - NOITE101 101

ENZO tenta escrever no laptop. Fecha o computador.

ENZO
Merda!

EXT. RUA - DIA102 102

ENZO caminha pela rua. Parece meio biruta. Fala sozinho, 
enquanto algumas pessoas o olham com estranheza.

ENZO
Não vou desistir. Eu estava indo 
bem. Deve ser apenas uma fase... 
Daqui a pouco à inspiração volta... 
É questão de tempo até eu retomar o 
foco...

ENZO (CONT'D)
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INT. CAFETERIA - DIA103 103

Com uma xícara de café vazia, ENZO lê o jornal.

ENZO coloca na página policial e verifica as notícias. Não 
encontra nada que lhe inspire. Faz sinal para o garçom.

ENZO
Você teria mais jornais?

GARÇOM
Só de outros dias.

ENZO
Sim, pode ser jornal antigo.

GARÇOM
Quantos você quer?

ENZO
Todos que tiver.

GARÇOM sai levando a xícara de ENZO.

ENZO coloca as mãos na cabeça.

INT. CAFETERIA - DIA104 104

GARÇOM reaparece com uma gama de jornais. Coloca sobre a 
mesa.

GARÇOM
É tudo o que temos.

ENZO
Obrigado.

ENZO começa abrir os jornais e lê-los. Folheia 1, 2, 3, 4, 5 
jornais. Não encontra nada.

Num ataque de fúria, toca os jornais para cima, rasga outros, 
enquanto clientes pareces assustados vendo a reação de ENZO.

Irritado, ENZO vai embora da cafeteria.

PASSAGEM DE TEMPO (TRILHA SONORA)
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INT. APARTAMENTO ENZO/SALA - NOITE105 105

Está sentado em frente ao laptop sem conseguir escrever 
(conforme essa cena se repete, fisicamente a aparência de 
ENZO demonstra desgaste e desleixo).

INT. CONSULTÓRIO - DIA106 106

ENZO conversando com a DRA. MARISA.

INT. APARTAMENTO ENZO/QUARTO - NOITE107 107

ENZO e ANDIRÁ deitados na cama assistindo a um filme de 
terror.

INT. APARTAMENTO ENZO/SALA - NOITE108 108

ENZO está sentado em frente ao laptop sem conseguir escrever 
(mais barbudo e com o cabelo maior).

INT. APARTAMENTO ENZO/QUARTO - NOITE109 109

ANDIRÁ começa a acariciar ENZO. Beija seu pescoço, passa a 
mãos pelo peito dele e vai descendo.

INT. CONSULTÓRIO - DIA110 110

ENZO de pé, aturdido, anda de um lado para o outro. Fuma 
irritado. Enquanto DRA. MARISA só o observa.

INT. APARTAMENTO ENZO/SALA - NOITE111 111

ENZO, sentado em frente ao laptop sem conseguir escrever. 
(nota-se mais cigarros e garrafas vazias pela casa). ENZO 
pega uma garrafa à sua frente e arremessa contra a parede.

FIM DA PASSAGEM DE TEMPO

INT. APARTAMENTO ENZO/QUARTO - NOITE112 112

ENZO tenta transar com ANDIRÁ, mas broxa. Ela senta na cama.

ANDIRÁ
E aí?

79.

Propriedade Moro Filmes



80.

ENZO
E aí o quê?

ANDIRÁ
Vai subir ou não?

ENZO
Não tá rolando pra mim.

ANDIRÁ
Que está acontecendo?

ENZO
Não sei.

ANDIRÁ
Tá precisando de um chicote?

ENZO
Não é nada disso. Estou apenas 
estressado.

ANDIRÁ
(mudando o tom)

Então trate de se desestressar. Ou 
acha que transaremos só quando você 
quiser?

ENZO
Não é assim que as coisas 
funcionam!

ANDIRÁ
Dê um jeito de levantar esse pau.

ENZO
Vai à merda! Não estou com cabeça 
pra isso. Me deixa em paz.

ANDIRÁ
É assim?

ENZO
É exatamente assim.

ANDIRÁ
Vou embora.

ANDIRÁ levanta da cama.
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ENZO
Não seja por isso.

ENZO também se levanta, pega as roupas de ANDIRÁ e joga 
contra ela.

ENZO (CONT'D)
Se arrume e vá! Você sabe onde fica 
a saída.

ANDIRÁ
(Em espanhol)

Seu broxa filho da puta!

ENZO
Te fode!

ANDIRÁ
(em Guarani)

Teu cu!

ANDIRÁ sai do quarto.

ENZO
(berrando)

E não volte mais aqui!
(falando baixinho)

Piranha maluca, você não vai 
conseguir me enlouquecer. Não 
vai...

INT. APARTAMENTO DE ENZO/CORREDOR EDIFÍCIO - DIA113 113

QUARTO;

Em meio a bagunça, ENZO dobra suas camisetas metodicamente.

ENZO
(falando sozinho)

Dobradinha. Bem dobradinha. Sim, eu 
sei... Sem nenhum amassado... Bem 
dobradinha...

Soa a campainha.

ENZO guarda a camiseta no roupeiro e vai até a porta.

SALA;

ENZO olha pelo olho mágico. Hesita em atender. A campainha 
toca de novo e ele abre a porta.
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Dois INVESTIGADORES estão parados à sua frente (os mesmos que 
trocaram olhares com Enzo na cena do crime do Flanelinha).

ENZO (CONT'D)
Pois não?

INVESTIGADOR 1
Enzo Rafael?

ENZO
Sim, por quê?

INVESTIGADOR 1
Sou o investigador Saldanha e este 
é o investigador Guimarães.

ENZO
O que querem?

SALDANHA
Podemos conversar um pouco?

ENZO
Sobre o quê?

SALDANHA
O homicídio que ocorreu aqui na 
frente do edifício há alguns meses. 
Estamos falando com alguns 
moradores atrás de pistas.

ENZO
O que eu tenho a ver com isso?

SALDANHA
É isso que queremos saber.

ENZO
Estou ocupado.

GUIMARÃES
É jogo rápido. Prometo não tomar 
muito seu tempo.

ENZO, contrariado, deixa os INVESTIGADORES passarem.

INT. APARTAMENTO ENZO/SALA - DIA114 114

Os INVESTIGADORES estão sentados no sofá em meio à bagunça. 
ENZO está sentado numa cadeira, de costas para a mesa.
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SALDANHA
Onde você estava no dia 10 de 
março?

ENZO
Porra, como vou saber?

SALDANHA
No dia em que morreu Valdomiro 
Pinheiro.

ENZO
Não sei quem é.

SALDANHA
(entregando uma foto)

Morador aqui da rua que trabalhava 
como Flanelinha.

ENZO
(olha a foto)

Não o conhecia. Apenas de vista.
(pensa um pouco)

Estava em casa. E só descobri sobre 
o ocorrido quando minha vizinha 
tocou aqui e descemos para ver. 
Bata no 304, ela irá confirmar a 
história. 

SALDANHA levanta e começa a caminhar pela sala, se dirigindo 
para a estante de livros e DVDs.

SALDANHA
Tem certeza?

GUIMARÃES
É, tem certeza?

ENZO
Tenho.

SALDANHA
Pense bem. Nunca falou com ele?

ENZO
Não.

GUIMARÃES
Ele nunca cuidou do seu carro?
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ENZO
De repente sim... não tenho 
certeza.

SALDANHA
Tem ou não tem certeza?

ENZO
Vocês estão me deixando confuso.

SALDANHA
Anota aí, Guimarães, ele não tem 
certeza.

GUIMARÃES
É, não tem certeza...

ENZO
Tenho certeza! 

(pausa)
Isso já faz alguns meses, como vou 
lembrar de tudo?

SALDANHA
Não lembra de ter visto ou escutado 
nada de diferente naquela noite?

ENZO
(de saco cheio)

Não. Esse caso já não foi 
encerrado?

SALDANHA
Bem pelo contrário.

(vira-se, sorrindo)
Né, Guimarães?

GUIMARÃES
Bem pelo contrário. Estamos recém-
começando.

SALDANHA
Você escreve?

ENZO
(espantado)

Como assim?

SALDANHA caminha até o laptop que está aberto sobre a mesa.

SALDANHA
Parece um livro. Sobre o que é?
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ENZO levanta-se e fecha o computador.

ENZO
Nada.

(se encaram)
Mais alguma coisa? Tenho outros 
compromissos...

SALDANHA
Não, por enquanto é só.

GUIMARÃES
É, por enquanto.

ENZO abre a porta.

SALDANHA
(dando um cartão de 
visitas)

Desculpa tomar seu tempo. Se 
lembrar de alguma coisa, por favor, 
nos ligue.

ENZO olha para o cartão de visita.

ENZO
Pode deixar.

ENZO fecha a porta enquanto os dois INVESTIGADORES ficam 
olhando para ele.

INT. APARTAMENTO ENZO/SALA - DIA115 115

ENZO anda de um lado para o outro.

ENZO
Só me faltava esta, polícia no meu 
encalço. Mas eles não tem nada 
contra mim. Eu não fiz nada, não 
tenho por que temer...

Celular toca. ENZO olha o visor e vê o nome de ANDIRÁ.

INT. APARTAMENTO ENZO/BANHEIRO - DIA116 116

ENZO em frente à privada. Larga o celular ali dentro e aperta 
a descarga.

PRIVADA;
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O celular gira, gira e gira na água.

FADE OUT.

FADE IN:

EXT. BAR - NOITE117 117

ENZO bebe e fuma sentado no bar. Sua aparência é degradante: 
magro, olheiras... 

O ANÃO se aproxima.

ANÃO
E tua indiazinha, onde anda?

ENZO
Não sei.

ANÃO
Ela não tem mais vindo aqui.

ENZO
E o que eu tenho a ver com isso?

ANÃO
Eu te avisei... conheço o tipo. São 
de enlouquecer.

Enzo olha para o ANÃO e traga seu cigarro.

ANÃO (CONT'D)
Estava na cara que era encrenca. 
Esse tipo de mulher mexe com vodu, 
castração e rituais de sacrifício.  

ENZO
(irônico)

Você deve ter muita experiência no 
assunto.

ANÃO
Já tive uma namorada parecida.

ENZO
(debochando)

É, acredito...

ANÃO
Não pense você que por causa do meu 
tamanho eu seja um inválido. Sou 
melhor do que muito grandão por aí.
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ENZO
Aposto que sim. Há fantasias para 
todos os gostos.

Na calçada, fora do bar, um pai vem segurando uma criança 
pelo braço.

CALÇADA118 118

PAI
Quantas vezes vou ter de falar 
isso, Enzo. Quantas, hein? Quantas?

A criança chora. O PAI se agacha e, nervoso, segura o rosto 
da criança (em torno de 8 anos).

PAI (CONT'D)
Engula esse choro. Engula, Enzo... 
Senão vou te dar uma razão para 
chorar.

BAR119 119

ANÃO
... eu me afastei dela porque não 
aguentei os...

ENZO levanta e vai até o PAI da criança. 

ANÃO cala-se, observando.

CALÇADA120 120

ENZO chuta o PAI que cai de bunda no chão.

ENZO
(gritando)

Jamais faça isso de novo, entendeu? 
Jamais! Um filho não merece ser 
tratado assim. Cadê a porra do seu 
amor por ele? Cadê?

PAI parece assustado. ENZO chuta o PAI no chão.

O MENINO chora ainda mais.
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ENZO (CONT'D)
Dê um jeito de perdoar seu filho. 
Ele é apenas uma criança... uma 
criança!

ENZO sai caminhando pela rua, perturbado.

ENZO (CONT'D)
(falando sozinho)

Ele não erra por mal... É sem 
querer... Sempre é sem querer... É 
apenas uma criança que merece 
carinho e amor... carinho e amor...

INT. APARTAMENTO ENZO/COZINHA - NOITE121 121

ENZO abre a geladeira e começa a beber do gargalo a garrafa 
de vodca.

INT. APARTAMENTO ENZO/SALA - DIA122 122

ENZO (dias depois) acorda deitado no chão e agarrado a uma 
garrafa de vodca. Senta e acende um cigarro.

Está acabado fisicamente: magro, barbudo, cabelo comprido, 
olheiras profundas. O apartamento está uma bagunça: cigarros, 
garrafas de bebidas alcoólicas, pratos, talheres, xícaras 
etc, tudo atirado e sujo. 

Algumas baratas correm em meio a baderna.

Muitos livros da prateleira também estão no chão.

ENZO se levanta devagar, calça um par de tênis e sai do 
apartamento.

EXT. RUA - DIA123 123

ENZO caminha até seu carro e nota que os dois pneus laterais 
estão furados.

ENZO
Puta que pariu!

EXT. RUA/EM FRENTE A UMA LOJA - DIA124 124

A alguma distância, espionando ENZO, está ANDIRÁ, de óculos 
escuros e com um lenço na cabeça.
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ANDIRÁ
(olhando para Enzo)

Já era hora.

ENZO caminha até um ponto de táxi e entra no primeiro carro. 
ANDIRÁ vai atrás e entra em outro táxi.

INT. TÁXI - DIA125 125

ANDIRÁ
(para uma taxista)

Siga aquele táxi, por favor.

INT. TÁXI - DIA126 126

ENZO em silêncio.

EXT. TÁXIS - DIA127 127

Táxi de ENZO para numa semáforo. Mais atrás, está o táxi de 
ANDIRÁ.

INT. TÁXI - DIA128 128

ANDIRÁ está sentada no banco de trás.

ANDIRÁ
(apreensiva)

Não perca ele de vista.

TAXISTA
Não se preocupe, estou na cola 
dele. (pausa) É seu marido?

ANDIRÁ
Não. Meu estorvo.

Silêncio.

TAXISTA
Vale a pena fazer isso?

ANDIRÁ
Preciso esclarecer uma dúvida.

TAXISTA
Traição?
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ANDIRÁ
Não. Agora por favor, apenas dirija 
e não perca o carro de vista.

EXT. TÁXIS - DIA129 129

Os dois táxis se locomovem pelas ruas da cidade.

EXT. GALERIA - DIA130 130

Táxi de ENZO para em frente a Galeria.

INT. TÁXI - DIA131 131

ANDIRÁ vê ENZO descendo do táxi.

ANDIRÁ
(sem tirar os olhos de 
Enzo)

Quanto deu?

TAXISTA
Dez reais.

ANDIRÁ
(dando quinze reais)

Fique com o troco.

ANDIRÁ sai do táxi.

INT. GALERIA - DIA132 132

ENZO para na fila de um dos elevadores. ANDIRÁ para um pouco 
mais atrás.

O elevador abre, pessoas saem. A fila de ENZO e ANDIRÁ começa 
a entrar no elevador.

INT. GALERIA/ELEVADOR - DIA133 133

ENZO entra.

ENZO
(para a ascensorista)

Sétimo.

90.

Propriedade Moro Filmes



91.

Outras pessoas entram e dizem andares variados. ANDIRÁ entra 
de cabeça baixa e se vira para frente. Não diz nada para a 
ASCENSORISTA.

INT. GALERIA/CORREDOR - DIA134 134

ENZO sai do elevador. ANDIRÁ vai atrás.

ENZO dobra num corredor. ANDIRÁ para atrás da parede e o 
espia: ENZO para em frente a uma porta, bate nela e espera. 
Gira a maçaneta e entra.

INT. GALERIA/CORREDOR - DIA135 135

ANDIRÁ, impaciente, rói as unhas, se acoca no chão, se 
espreguiça etc.

INT. GALERIA/CORREDOR - DIA136 136

ANDIRÁ vê ENZO saindo do consultório. Ele fecha a porta com 
força, demonstrando irritação e insatisfação.

ANDIRÁ se esconde nas escadas.

INT. GALERIA/ESCADAS - DIA137 137

ANDIRÁ sobe um lance de escada e espera. Em seguida, desce as 
escadas e espia. ENZO não está mais no corredor.

INT. GALERIA/CORREDOR - DIA138 138

ANDIRÁ caminha até a porta em que ENZO estava. Vê a plaquinha 
metálica pregada na porta: DRA. MARISA MOURA -- PSICÓLOGA.

Bate na porta algumas vezes, mas ninguém atende. Ela gira a 
maçaneta e a porta se abre.

INT. SALA DE ESPERA/CONSULTÓRIO - DIA139 139

SALA DE ESPERA;

Na sala há uma mesa e três cadeiras. O local está caindo aos 
pedaços, jogado ao acaso.

ANDIRÁ caminha até a outra porta e a abre.
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CONSULTÓRIO;

Fica espantada com o que vê. O consultório está deteriorado: 
teias de aranha, paredes descascando, infiltração, umidade, 
tocos e cinzas de cigarros etc. Não há nada ali dentro, 
exceto duas cadeiras -- um de frente para outra -- dois 
quadros velhos na parede e um livro de presença sobre uma 
cômoda.

ANDIRÁ abre o livro de presença e o folheia. Vê diversos dias 
assinados por ENZO. Ela bate uma foto (do celular) do local, 
põe o livro de presença embaixo do braço e sai do consultório 
às pressas.

EXT. RUA - DIA140 140

ANDIRÁ caminha a passos rápidos com o celular na orelha.

ANDIRÁ
Isso, Marisa Moura. Sim, esse 
mesmo. Tem certeza que não tem 
nenhuma professora com esse nome? 
Tá, ok, obrigada.

Desliga o celular.

INT. APARTAMENTO DE ENZO - DIA141 141

ENZO à mesa e, sentados à sua frente, estão a SECRETÁRIA e o 
HOMEM vistos anteriormente no consultório. 

Os dois vestes as mesmas roupas de outrora.

Eles são o PAI e a MÃE de ENZO.

A conversa decorre serenamente, sem grandes rompantes de 
emoção.

PAI
Seu covarde, incompetente... Você 
cresceu e se tornou o que dizíamos 
que seria: um inútil.

MÃE
Seu pai sempre teve razão. E de 
pensar que por um momento acreditei 
que pudesse dar certo na vida.
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ENZO
(quase infantilizado)

Eu tentei, mamãe... Quero dizer, 
estou tentando...

MÃE
Você sempre tentou e esbarrou na 
sua incompetência.

PAI
Até hoje me pergunto como pude 
colocar no mundo um imprestável que 
nem você...

ENZO
(desolado)

Me desculpa, papai... Eu ainda não 
desisti... Vou continuar 
tentando...

PAI
Tentar para quê? Para provar de 
mais um fracasso?

MÃE
Nunca vou me perdoar por ter parido 
alguém tão frouxo...

ENZO
Me deem mais uma chance.

(baixinho)
Por favor...

MÃE
Seu pai sempre insistiu para 
tentarmos outro filho, já que o 
primeiro não tinha dado certo. Mas 
eu não quis correr o risco de 
nascer outro covarde que nem você.

ENZO
Eu consigo... sei que consigo.

PAI
Deixa de bobagem, Enzo. Não minta 
para você mesmo.

ENZO
Me deem mais uma chance e provarei 
que consigo...
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PAI e MÃE se entreolham e depois olham para ENZO por um 
momento.

EXT. EM FRENTE AO EDIFÍCIO DE ENZO - DIA142 142

ANDIRÁ, parada próximo a porta de entrada, espera alguém sair 
do prédio. Segura a porta e entra.

INT. EDIFÍCIO ENZO/CORREDOR - DIA143 143

ANDIRÁ sobe correndo as escadas. Bate na porta e toca a 
campainha. Ninguém atende. 

Mais batidas. Mais campainha. 

ENZO atende.

ENZO
Que você quer?

Aos solavancos, ANDIRÁ entra no apartamento.

INT. APARTAMENTO ENZO/SALA - DIA144 144

ENZO fecha a porta.

ENZO
Posso saber que porra você tá 
fazendo aqui?

(sem resposta)
O que você quer?

ANDIRÁ
Você precisa se tratar, Enzo.

ENZO
Que merda você tá dizendo?

ANDIRÁ
Você tá perturbado.

ENZO
Veio até aqui para me dizer isso?

ANDIRÁ
Então me diga o que é isso?

ENZO pega o livro de presença. Abre e olha dentro.

94.

Propriedade Moro Filmes



95.

ENZO
Como você conseguiu?

ANDIRÁ
Fui até o consultório da tua 
psicóloga.

ENZO
E roubou o livro da Dra. Marisa?

ANDIRÁ
Não existe psicóloga, nem Dra. 
Marisa, nem consultório; nem nada, 
Enzo, nada!

ENZO
Não fale besteiras.

ANDIRÁ
Estou dizendo a verdade. Olhe.

Mostra o celular para ENZO.

ENZO
(analisa o celular)

Isso não prova nada. Ela é minha 
psicóloga desde a época que meus 
pais eram vivos.

ANDIRÁ
Você precisa de auxílio.

ENZO
Já tenho o auxílio dela.

ANDIRÁ
(gritando)

Ela não existe!

ENZO
Se vai ficar falando essas merdas, 
saia daqui!

ANDIRÁ
Me escute, Enzo, eu posso te 
ajudar... Eu quero te ajudar.

ENZO desaba sentado no sofá.

ANDIRÁ (CONT'D)
Mas você tem de querer, Enzo. 
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ENZO, mãos nos ouvidos, balançando-se para frente e para 
trás.

ANDIRÁ (CONT'D)
Não pode negar que está com 
problema.

ENZO
Pare, por favor, pare! Fique 
quieta! Cale-se. Você tá me 
deixando louco, porra! Louco!

ANDIRÁ
Não estou, teu livro é que está.

ENZO olha para ANDIRÁ, expressão fechada, cenho franzido.

ENZO
Sua piranha miserável!

ENZO pula no pescoço de ADIRÁ, derrubando-a. A agarra e a 
sufoca. ANDIRÁ tenta pegar uma garrafa do chão, mas ENZO a 
impede, soltando uma das mãos do pescoço e dando um tapa na 
garrafa. Neste momento, ANDIRÁ se desvencilha.

Sem força e ainda sentindo a dor do estrangulamento, 
cambaleia até a porta. Gira a maçaneta (a porta abre 
minimamente), mas ENZO intervém e a puxa pelas pernas.

Sobre as costas de ANDIRÁ, ENZO tapa a boca dela com as mãos.

ENZO (CONT'D)
A culpa é sua, vadia louca. Você é 
um entrave na minha inspiração. 
Você tá me enlouquecendo!

ANDIRÁ, desesperada, tenta falar e gritar.

ENZO a vira e a segura pelo pescoço.

ENZO (CONT'D)
Eu te odeio! Eu te odeio! Morra, 
desgraçada. Morra!

Enquanto ENZO estrangula ANDIRÁ, a porta do apartamento se 
abre.

DONA OTÍLIA
O que está acontecendo? Escutei 
um...

DONA OTÍLIA enxerga ENZO estrangulando ANDIRÁ.
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DONA OTÍLIA (CONT'D)
(assustada)

O que é isso?

ENZO olha para DONA OTÍLIA com uma expressão demoníaca.

DONA OTÍLIA (CONT'D)
(colocando a mão no 
peito)

Ai...

DONA OTÍLIA desaba com as costas na porta, a fechando. Fica 
sentada ali, ofegante.

ANDIRÁ para de se mover. 

ENZO dá um último apertão no pescoço da índia e se encaminha 
em direção a velha.

ENZO
(se agacha à frente de 
Dona Otília)

Me diga, velha, qual a sensação de 
morrer? Se sente mais aliviada? Tá 
enxergando o quê?

DONA OTÍLIA mais ofegante. 

ENZO (CONT'D)
(baixinho)

Vamos, me conte, falta muito? Já 
está escurecendo? E o ponto de luz, 
existe mesmo?

DONA OTÍLIA tenta falar, mas, antes de exprimir qualquer 
palavra, morre de olhos abertos.

ENZO (CONT'D)
Velha desgraçada. Guardou o segredo 
para si.

ENZO ergue-se, chaveia a porta de casa, senta em sua cadeira 
e analisa o cenário dos dois corpos no chão.

IMAGENS ATRÁS DA TRILHA SONORA
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EXT. EM FRENTE AO EDIFÍCIO DE ENZO - DIA145 145

Curiosos se acumulam em frente ao prédio.

Uma senhora segura CHIQUINHO no colo.

INT. EDIFÍCIO ENZO/CORREDOR - DIA146 146

Vizinhos, apavorados, conversam nas escadas e corredores 
próximos a porta. A polícia tenta dispersar todos dali 
enquanto arromba a porta do apartamento de ENZO.

INT. APARTAMENTO ENZO/SALA - DIA147 147

Sentado à mesa, ENZO escreve no laptop.

Policiais entram, gritam com ENZO e apontam suas armas para 
ele. Dois deles são os INVESTIGADORES.

Os corpos de ANDIRÁ e DONA OTÍLIA estão no chão.

TECLADO DO LAPTOP148 148

O DEDO DA MÃO DE ENZO aperta o ponto final.

INT. APARTAMENTO ENZO/SALA - DIA149 149

ENZO se deixa cair para trás na cadeira e, olhando para os 
INVESTIGADORES com ar de satisfação, dá uma última tragada no 
cigarro.

INT. APARTAMENTO DE ENZO - DIA150 150

A polícia leva ENZO (que está sorrindo) algemado.

Quando está sento retirado do apartamento, ENZO passa por 
ANDIRÁ: corpo de bruços espichado no chão, rosto de lado 
voltado para cima, pálpebras fechadas e pescoço avermelhado.

Quase que em câmera lenta, ele a contempla, enquanto cruza 
por ela. Entretanto, a apreciação torna-se surpresa: ANDIRÁ 
abre os olhos.

INT. APARTAMENTO ENZO/SALA - DIA151 151

SALDANHA e GUIMARÃES olham para o laptop de ENZO.  
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Na tela, não há nada escrito, a não ser letras desordenadas, 
escritas de forma aleatória.

EXT. RUA/CARRO DA POLÍCIA - DIA152 152

ENZO sai do edifício em direção à viatura da polícia. Seu 
semblante está sério. A porta do carro abre e ele é posto 
para dentro do veículo.

FIM DA TRILHA SONORA

INT. APARTAMENTO ENZO/QUARTO - DIA153 153

Imagem de policiais abrindo o armário de ENZO e pegando uma 
caixa de sapato.

ENZO
(V.O.)

A polícia encontrou no apartamento 
alguns objetos que me incriminaram 
ainda mais.

POLICIAL abre a caixa e tira de dentro um cachecol. Enrolado 
nele, estão um punhal e um saca-rolhas.

INT/EXT. DIVERSOS LOCAIS - DIA/NOITE154 154

Jovens em diferentes afazeres:

Sozinhos em frente ao computador pesquisando matérias sobre 
ENZO;

ENZO
(V.O.)

Entretanto, marquei minha história 
na cidade...

Em shows de rock usando camisetas estampadas com o rosto de 
ENZO;

ENZO (CONT'D)
(V.O.)

... e ainda hoje sou muito 
comentado e idolatrado.

Fazendo uma tatuagem em referência algum dos assassinatos de 
ENZO.
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EXT. HCTP (HOSPITAL DE CUSTÓDIA E DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO) 155 155
- DIA

Alguns pacientes caminham desnorteados. Outros gritam. Outros 
estão parados e se movimentam para frente e para trás. Outros 
fumam. Etc.

ENZO
(V.O.)

A sociedade se fascina pelo 
desprezível. Até porque, os heróis 
do passado estão cada dia mais se 
tornando os otários dos tempos 
modernos.

INT. HCTP - DIA156 156

CELA;

ENZO está sozinho, deitado na cama.  

Escreve num caderno com uma caneta.

ENZO
(V.O.)

E agora você me pergunta: e no fim, 
aprendeu algo com tudo isso?

ENZO fecha o caderno.

Alguém bate na grade.

MONITOR
(off)

Enzo.

ENZO ergue a cabeça e enxerga um MONITOR (baixo, barriga 
saliente, óculos de grau e vestindo branco). 

MONITOR (CONT'D)
Está na hora. 

ENZO se aproxima.

MONITOR (CONT'D)
Já sabe.

Entre as barras de metal, ENZO entrega a caneta para o 
funcionário.  

A grade se abre.
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ENZO
(V.O.)

E eu respondo: sim.

ENZO acompanha o MONITOR.

INT. HCTP - DIA157 157

CORREDOR;

ENZO e o FUNCIONÁRIO caminham pelo corredor.

ENZO
(V.O.)

Jamais mate seus demônios, por mais 
amedrontador que eles possam ser. É 
neles que o artista se agarra na 
hora de compor sua obra; nas suas 
chagas, nos seus tormentos.

Param em frente a uma porta. Há uma plaquinha metálica com os 
dizeres: DRA. MIRIAM MATTOS -- PSIQUIATRA.

MONITOR bate na porta.

ENZO (CONT'D)
(V.O.)

Quando acabamos por expulsá-los, 
fazendo com que deixem de existir, 
nossa inspiração some junto deles, 
assim como boa parte da nossa 
essência...

DRA. MIRIAM abre a porta. É uma senhora de meia idade, loira, 
de óculos e de cabelo curto.

DRA. MIRIAM
Bem-vindo novamente, Enzo.

INT. CONSULTÓRIO - DIA158 158

ENZO entra com ela no consultório.

O consultório é frio, depressivo, como o de um sanatório 
público brasileiro.

DRA. MIRIAM senta numa cadeira e começa a analisar os 
relatórios em mãos.
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DRA. MIRIAM
Bem, Enzo, venho notando uma grande 
evolução desde sua internação. Meus 
parabéns. Fico feliz em poder estar 
ajudando a, quem sabe, num futuro, 
voltar ao convívio social.

(pausa)
O quem tem para gente hoje?

ENZO
É um dia especial, doutora.

DRA. MIRIAM
Ah, é? Por quê?

ENZO
Realizei um sonho a muito desejado.

DRA. MIRIAM
Não me diga? Que ótimo. E o que foi 
que realizou?

ENZO move a cabeça para o lado. Suspira. Ao ver seu reflexo 
no vidro da janela, enxerga-se como o PERSONAGEM X. Em pé, em 
cada lado dele e com a mão em seus ombros, estão os pais de 
ENZO. Ambos olham para X sorridentes, orgulhosos.

ENZO
(para psiquiatra)

Acabei meu livro.

ENZO (CONT'D)
(V.O.)

... então os conserve e aprenda a 
tirar proveito deles.

       FADE OUT.

CRÉDITOS FINAIS

PÓS-CRÉDITOS:

INT. HCTP159 159

CELA;

Deitado em sua cela, ENZO lê uma edição antiga -- capa 
rasgada, folhas manchadas -- de Crime & Castigo, de Fiódor 
Dostoiévski. 

MONITOR bate na grade.
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ENZO abaixa um pouco o livro, deixando apenas seus olhos 
aparecerem.

MONITOR
Mais uma carta para você, bonitão.

ENZO larga o livro sobre a cama e se encaminha até a grade.

MONITOR (CONT'D)
Deve ser mais uma fã. 

(entrega o envelope)
Não sei o que se passa na cabeça 
dessa gente.

Deitando-se novamente, ENZO abre o envelope. Há duas folhas.

Desdobra a primeira e verifica seu conteúdo. 

FOLHA EM TELA:

Há um provérbio escrito em Guarani. 

Sem entender, Enzo pega a segunda folha e a lê.

COMPILAÇÃO:

FOLHA EM TELA JUNTO DO VOICE OVER:

Dentro de mí hay dos lobos:
El lobo de la venganza y el lobo del perdón.
Ambos disputan el poder sobre mí.
Y cuando me preguntan qué lobo es el ganador, respondo:
Lo que yo alimento.

ANDIRÁ
(V.O)

Dentro de mí hay dos lobos: El lobo 
de la venganza y el lobo del 
perdón. Ambos disputan el poder 
sobre mí. Y cuando me preguntan qué 
lobo es el ganador, respondo: Lo 
que yo alimento.

ENZO baixa a folha, pensativo.

FIM
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