
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A INCERTEZA NOS LIBERTA 



FADE IN 

EXT. DESERTO/CARAVANA - NOITE 

NAHSHON está ao lado de uma fogueira. Em torno dele  estão 
outras pessoas e animais dormindo em um acampamento  
rústico. A formação se repete com outros acampament os ao 
redor deste que formam a CARAVANA. 

CLOSE SHOT: Nahshon dormindo. Acorda assustado. 

NAHSHON (Ofegante) 

De novo este sonho. Por D´us, o que significa? 

CORTA PARA 

EXT. DESERTO/CARAVANA - DIA 

Pessoas se organizando para sair junto a Caravana. BARULHO 
DE ANIMAIS. BURBURINHO DE PESSOAS. 

CALEB (Ansioso, esfregando as mãos) 

Anda rapidamente na direção de Nahshon, que está 
organizando sua bagagem em um camelo. 

Estou preocupado. Dizem que o Faraó mudou de 
idéia e vem em nossa direção. Por D´us, o que 
vamos fazer? 

NAHSHON 

Continua amarrando coisas no camelo, sem olhar para  Caleb. 

Faz três dias que partimos. Ele já teria nos 
alcançado. 

CALEB 

Mas é o que dizem no meu acampamento. Isso é 
castigo de D´us por nossa ousadia em fugir do 
Egito. 

Avista GIDEON andando em outra direção. 

CALEB 

Gideon, meu caro Gideon, venha aqui.  



GIDEON (Contrariado) 

Aproxima-se gesticulando e falando. 

Se for sobre o Faraó saibam que Moshê decidiu que 
devemos seguir em frente. 

CALEB 

Por D´us Gideon, eles são em maior número e mais 
preparados. 

GIDEON 

Dá de ombros. 

Eu lutaria contra aquele tirano até a morte, mas 
Moshê diz que é a vontade de D´us que sigamos em 
frente. 

Volta a caminhar na direção em que estava. 

CALEB (Com o indicador em riste) 

Eu te disse Nahshon. 

NAHSHON 

Continua trabalhando sem olhar para Caleb. 

CORTA PARA 

EXT. DESERTO/EXÉRCITO EGÍPCIO - DIA 

FARAÓ e exército cavalgam em alta velocidade na dir eção da 
Caravana. 

CORTA PARA 

EXT. DESERTO/CARAVANA - DIA 

Nahshon andando, puxando camelo. Emparelha com MITZ RAYIM. 

NAHSHON 

Soube que você interpreta sonhos. É verdade? 

MITZRAYIM 

Quando D´us assim permite. 



NAHSHON 

Sonhei que tinha o corpo esguio e minhas vestes 
eram de cor azul claro e eu tinha um avental 
branco amarrado na cintura. Meus cabelos eram da 
cor do trigo. Minhas sandálias eram azuis e 
cobriam completamente os meus pés. Minhas pernas 
estavam envoltas em tecido fino e branco. 

MITZRAYIM (Com olhar divertido) 

Interessante. Continue. 

NAHSHON 

Caio por um poço e depois me encontro perdido em 
uma encruzilhada, quando me deparo com um GATO 
roxo com listas rosadas, estranhamente 
sorridente. 

MITZRAYIM (Com ar curioso) 

Hum... Os Egípcios os têm como divindades. E o 
que você fez? 

CORTA PARA 

EXT. ENCRUZILHADA - DIA 

Nahshon se dirige ao gato, que por sua vez lambe as  patas 
dianteiras. 

NAHSHON 

O senhor poderia me dizer qual o caminho que devo 
tomar para sair daqui? 

GATO 

Isso depende muito de para onde você quer ir. 

NAHSHON 

Não me importo muito para onde. 

GATO 

Então não importa o caminho que você escolha. 

CORTA PARA 



EXT. DESERTO/CARAVANA - DIA 

A caravana pára. Aglomeração. 

MITZRAYIM 

O que é isso? 

NAHSHON 

Parece que algo está impedindo a passagem. 

GAIL, um homem de idade mais avançada, vem na direç ão 
contrária. 

GAIL (Assustado) 

Água. Tem um MAR a nossa frente. Vamos nos 
afogar. Façamos um sacrifício coletivo, mas não 
nos entreguemos aos Egípcios. 

MITZRAYIM 

Não diga sandices, Gail. O Egito é melhor que 
morrer afogado. Não deveríamos era ter dado 
ouvidos a Moshê. 

GIDEON 

Aproxima-se com punhos cerrados. 

Vamos lutar. Vamos mostrar aos Egípcios que somos 
um povo guerreiro. 

CORTA PARA 

EXT. DESERTO/EXÉRCITO EGÍPCIO - DIA 

O faraó e seus capitães avistam a Caravana parada e m frente 
ao mar e açoitam ainda mais seus cavalos, se aproxi mando 
rapidamente. 

CORTA PARA 

EXT. DESERTO/BEIRA MAR - DIA 

CALEB (Incrédulo) 

Aproxima-se do grupo e cai sobre os joelhos. 



Moshê ordenou que sigamos marchando. (Pausa). Mas 
como? Mesmo que fosse possível, o exército do 
Faraó nos alcançaria. Rezemos para que D´us nos 
conforte diante da morte. 

O Gato surge sentado ao lado de Nahshon, mas só Nah shon o 
vê. 

GATO 

Nahshon, não somos prisioneiros de um futuro 
inevitável. A incerteza nos liberta. 

O Gato desaparece. 

Nahshon adentra o mar, que rapidamente cobre seu co rpo até 
a altura do queixo, como se quisesse engoli-lo de u ma só 
vez. Repentinamente, o mar se reparte a esquerda e a 
direita de Nahshon, abrindo uma vala de quase um  m etro e 
meio de largura, de uma extremidade a outra, deixan do-o de 
pé sobre o chão, por onde ele caminha tranqüilament e até o 
lado oposto. 

FADE OUT 

FIM 


