01min22s
Raquel: Tá indo hoje já é?
Maita: Pois é, infelizmente né. Mudança já não é bom... ainda assim, de
repente... Mas tudo bem. E tu?
Raquel: Eu acho que eu vou hoje também, se deus quiser. E o advogado, tu
falou com ele?
Maita: Só amanhã lá pelas quinze horas, está previsto.
Raquel: Cuidado aí, Marina!
Maita: Tchau, querida.
Raquel: Tchau, boa sorte!
Maita: Obrigada, a gente se vê.
Raquel: Vem!
02min01s
Marina: Vamo brincar? Vamo! Tudo bom? Tudo! E aí? E aí?
02min15s
Raquel: E a gente faz o que agora?
Arthur: Assim que eu largar venho direito com o carro pra cá.
Raquel: De noite? A gente vai fazer essa mudança de noite?
Arthur: É, meu amor. É de noite.
Raquel: Toma. Fica com ela aí.
Raquel: Faz dois dias que eu te pedir pra tu arrumar esse negócio desse carro e
tu não fizesse nada.
Arthur: E eu tenho culpa dele ter arrumado um trabalho? A gente tá dependendo
de um favor…
Raquel: Tu tá fumando dentro de casa?

Arthur: ... Eu quero que você entenda que a gente tá dependendo de um favor.
Raquel: Eu sei! Foi a única coisa que eu pedi pra você. Ô Marina, desliga essa
boneca, pelo amor de deus! Me dê!
Raquel: E por que a gente num aluga um carro e vai agora, então?
Arthur: Porque nem você nem eu tem dinheiro…
Raquel: Só tem a gente aqui agora, Arthur.
Arthur: E a gente vai se mudar…
Raquel: Eu não passo mais uma noite aqui, viu? Minha filha, vá pro banheiro vá.
Arthur: A única coisa que você precisa é se acalmar, só um pouquinho.
Raquel: Vá tirando a meia. Tomar um banhozinho gelado pra tirar esse calor.
05min37s
Raquel: Ela vai alterando sozinha...
Cliente: Então a gente vai levar!
Cliente: Obrigado!
Raquel: Nada.
06min39s
Thassia: Oi pessoal! Tô aqui hoje com uma gordice com as minhas amigas,
comemorando o natal. Um beijo! Ô amiga, que cara é essa? Nâo, mulher…
Raquel: Tô com dor de cabeça.
Thassia: A pessoa sai pra comemorar o natal...
Amanda: Ainda?
Raquel: Faz uma semana que não durmo, pô.
Amanda: Uma semana sem dormir, mulher? Pelo amor de Deus! É o estresse,

visse?
Raquel: Oxe. Toda vez que eu vou dormir tenho pesadelo. Tô deitando assim,
quando eu começo a dormir, começa a coçar aqui minha cabeça. Coça, coça,
coça... Arde. Começa a arder muito, assim. Quando eu venho botar a mão
começa a sair meus cabelos, começa a cair. De repente começa a nascer umas
carnes, como se fosse o cérebro estourando... Mas num é carne de cérebro não.
É como se fosse umas vaginas, uma dentro da outra. É horrível. É tão feio, tão
feio... Eu começo a chorar, porque é muito feio. Mas como fica carne viva,
assim, quando bate um ventinho... Aí dá um alívio quando bate um ventinho…
Amanda: Vagina, amiga? Tu fala vagina?
Thassia: Meu Deus pra tu, amis!
Amanda: É o estresse, visse?! Arrumasse o carro?
Raquel: Arthur disse que ia arrumar hoje de noite só.
Thassia: Ô amiga, já que tu vai se mudar, por que tu num compra uma cama
nova, um colchão novo?
Raquel: Eu já vou ter que mudar, ainda comprar uma cama nova? Me poupe…
Thassia: Sim mulher, mas tu já parou pra pensar que esses teus pesadelos, dor
de cabeça, pode ser teu colchão também?
Raquel: E tem isso é?
Thassia: Tu tem que investir em tu, mulher. Tu lembra que ano passado eu tava
tendo um monte de dor de cabeça, todo dia chegava com olheira, cansada?
Oxe, meu amor. Passei na cidade, comprei um colchão de mola... Meu amor! Tô
dormindo pleníssima agora. Tu devia ver isso…
Amanda: É mermo, visse. Mas tu vai se mudar agora de noite é?
Thassia: Hoje ainda?
Amanda: Tu vai folgar amanhã?
Raquel: Não!
Thassia: E quem é que vai te ajudar?
Raquel: Eu e Arthur agora né? A gente que vai fazer a mudança…

Thassia: Carregar peso, carregar tudo?
Raquel: Tem um amigo dele que vai lá, levar o carro…
Thassia: Não, mulher.
Amanda: E tua filha?
Raquel: Tá lá dormindo já, eu acho... Chegar em casa, vou dar uma comida pra
ela e a gente já vai direto…
Amanda: Pede pro pai dela ir buscar ela... Uma vez…
Amanda: A construtora vai pagar o aluguel?
Raquel: Acho que sim.
Thassia: Tu falou com tua mãe?
Amanda: Se liga, a prima de Junior morava ali, naquele conjunto do Rato. E ela
tá morando de aluguel agora, a constutora tá pagando. Mas demora a sair. Tu
junta teu dinheirinho pra ir pagando... Tu num é acostumada a pagar aluguel...
Porque num sai assim, não. Eles têm que pagar.
Amanda: Ó, Junior tá comprando ingresso pro show de pablo. Queres?
Thassia: Não, mulher, num gosto dessas baixarias não que a senhora gosta…
Amanda: Amore! Meu amor, gravação de DVD!
11min23s
Raquel: O menino, cadê tu, hein? Tô ficando preocupada já…
Raquel: Marina, tu já tás fazendo bagunça de novo?!
12min39s
Raquel: Me empresta o celular…
14min32
Raquel: Abrace aqui mamãe, abrace.

17min05s
Marina: Calma, calma! ....
Raquel: ... Você quer ficar ali? Fique ali…
Raquel: Vem cá!

