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EXT. CASA BETO - DIA

O carro está parado em frente a uma casa. BETO, 30 anos, 
carrega um arranjo de flores e entra no carro.

EXT/INT. CASA BETO/CARRO BETO - DIA

Beto ajeita o arranjo no banco do carona. Liga o rádio. 
MÚSICA começa a tocar. O carro dá a partida.

EXT/INT. ESTRADA/CARRO BETO - DIA

O carro passeia pela estrada, saindo de um ambiente urbano. 
No painel do carro está grudada uma foto. Na foto, Beto e 
AMANDA estão em um parque.

MÚSICA (V.O.)
Trago uma flor. Pra desculpar minhas 
mentiras. Meu amor. Não acho que você 
deva. Por favor.

(pausa)
Sinta o teu coração.

EXT. PARQUE - DIA (FLASHBACK)

Beto e Amanda estão sentados na grama, abraçados. Tiram fotos 
com um celular, se deitam na grama.

                                             FIM DO FLASHBACK 

EXT/INT. CLÍNICA/CARRO BETO - DIA

Beto avista uma clínica.

O carro para. Beto pega o arranjo no banco do carona, a foto 
no painel. Sai do carro.

MÚSICA (V.O.)
Trago uma flor. Pra desculpar minhas 
mentiras. Meu amor. Não acho que você 
deva. Por favor.

(pausa)
Sinta o teu coração.

INT. CLÍNICA - DIA

Beto entra no saguão da clínica e se aproxima de FERNANDO, 
pai de Amanda. Beto vê as luzes do saguão da clínica, fixa o 
olhar no corredor enquanto Fernando se levanta e o 
cumprimenta. Beto suspira, passa uma mão sobre o rosto. 
Fernando coloca a mão sobre o ombro de Beto, que se acalma.
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Amanda surge no corredor, trazida por MÁRCIA, sua mãe, 
vestida com um uniforme da clínica.

MÚSICA (V.O.)
Deito no chão. Olhando as estrelas 
peço. Compaixão. Que Deus enfim 
conceda. O meu coração.

(pausa)
Dói.

As duas se aproximam. Amanda olha para Fernando, confusa. Não 
reconhece Beto. Ele não perde o sorriso, puxa a foto antiga 
do bolso, aponta para a foto. Amanda pega a foto em suas 
mãos, olha dela para Beto. Ele se aproxima dela, a toca no 
braço, oferece as flores. Ela se afasta. Fraqueja. Beto dá um 
passo para trás, assustado. Amanda pede para voltar ao seu 
quarto, sai.

Ele olha desolado enquanto ela sai. Entrega as flores para os 
pais dela. Volta para o carro.

MÚSICA (V.O.)
Seja como for. Não tente alterar. O 
que está escrito no céu. Ninguém pode 
mudar.

(pausa)
Seja como for. Não tente alterar. O 
que está escrito no céu. Ninguém pode 
mudar.

EXT/INT. CLÍNICA/CARRO BETO - DIA

Sentado no banco do motorista, Beto olha para o banco do 
carona, vazio.

EXT/INT. ESTRADA/CARRO BETO - DIA (FLASHBACK)

Beto está dirigindo e Amanda está no banco do carona. Beto 
coloca a mão sobre a perna dela. Amanda sorri de volta.

                                             FIM DO FLASHBACK 

INT. QUARTO AMANDA CLÍNICA - NOITE

Uma estrela cadente está desenhada por um dedo na sujeira da 
janela. Amanda está deitada. Olha para o arranjo de flores 
deixado em seu quarto. Olha para a janela. Procura a foto 
dada por ele nos móveis do quarto.

Não encontra. Desiste. Volta a dormir.
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MÚSICA (V.O.)
Vejo no céu. Uma estrela cadente. Será 
um sinal. Não sou nenhum vidente, mas 
no final.

(pausa)
Sou eu e você.

De repente ela acorda.

EXT/INT. ESTRADA/CARRO BETO - DIA (FLASHBACK)

Beto está dirigindo e Amanda está no banco do carona. Beto 
coloca a mão sobre a perna dela, sorrindo.

                                             FIM DO FLASHBACK 

INT. QUARTO AMANDA CLÍNICA - NOITE

Amanda está deitada se lembrando. Uma lágrima escorre em seu 
rosto. Sua mão vai por baixo do travesseiro. Ela sente alguma 
coisa. Retira a foto de debaixo do travesseiro e se senta 
para olhar.

EXT. PARQUE - DIA (FLASHBACK)

Amanda tira fotos de Beto fazendo poses.

Amanda faz poses para Beto tirar fotos. Os dois riem, se 
divertem.

Eles tiram uma foto juntos, sentados na grama. A foto que ela 
segura no presente.

MÚSICA (V.O.)
Seja como for. Não tente alterar. O 
que está escrito no céu. Ninguém pode 
mudar.

(pausa)
Seja como for. Não tente alterar. O 
que está escrito no céu. Ninguém pode 
mudar.

                                             FIM DO FLASHBACK 

EXT. PARQUE - DIA

Beto está parado na grama, na posição em que ele e Amanda 
tiraram fotos no passado. Amanda o vê de costas. Ela carrega 
as flores em uma mão, uma foto na outra. Se aproxima.

Beto se vira e vê Amanda. Ela mostra a foto para ele e sorri.
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MÚSICA (V.O.)
Uuhhhhhhh. Uuhhhhhhh.

Beto e Amanda se abraçam, sentados na grama.

MÚSICA (V.O.)
Trago uma flor.


