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QUEM MATOU MARIA HELENA? – FICHA TÉCNICA 

 

Quem Matou Maria Helena? estreou em Salvador, no Teatro Caballeros de Santiago, no dia 28 de 

outubro de 1994, com a seguinte ficha técnica: 

 

Direção: Celso Jr. 

 

Elenco: Frank Menezes (Mário Augusto) 

Participações Especiais (Vozes Gravadas): Evelin Buchegger (Locução: “Esta é uma obra de ficção”...) 

Celso Jr. (Locutor da Rádio) 

Nilda Spencer (Mãe) 

Harildo Deda (Cliente da Locadora) 

Wilson Mello (Funcionário do Cemitério) 

 

Cenário e Figurino: Márcio Meirelles 

Retrato de Maria Helena: Joãozito 

Confecção das Galinhas: Ivana Catumbi 

Iluminação (concepção): Celso Jr. 

Iluminação (execução e operação): Luiz Mário Paraguassu 

Sonoplastia e Pesquisa Musical: Claudio Simões 

Arranjo e piano em “Gostava Tanto de Você”: Luciano Bahia 

Operação de Som: Sérgio Sobreira 

Programação Visual: Paulo Carvalho 

Fotografias: Célia Aguiar 

Produção: Selma Santos e Virgínia Da Rin 

Assistência de Produção: Elisa Mendes 

Realização: Frank Menezes 

 



Quem matou Maria Helena? / Claudio Simões 3 

 
Personagem:  

 

 

    Mário Augusto 

 

 

 

Cenário: 

quarto do apartamento quarto e sala de Mário Augusto. Cama, guarda-roupa, televisão, 

videocassete, telefone e uma pia que não deve combinar com nada no quarto. 

 



Quem matou Maria Helena? / Claudio Simões 4 

PRIMEIRO ATO 

 

 

 (Luz.) 

 

MÁRIO AUGUSTO – Não fui eu. Quando eu cheguei, Maria Helena já estava morta. Foi um choque - eu 

estava completamente apaixonado por ela. A gente se conhecia só há três meses, mas eu tinha a certeza 

de que Maria Helena era a mulher da minha vida e que ela nutria, por mim, o mesmo sentimento. 

Afinal, nesses três meses era sempre ela que me procurava, chamava pra sair... Tá certo que nunca teve 

nem mesmo um beijo, mas eu compreendia que aquele era o jeito de Maria Helena. Ela estava 

apaixonada por mim e me chamava pra sair, ir num barzinho, uma boate... Mas tinha um bloqueio. 

Acho que ela ficava com medo de que eu dissesse não e aí, dez minutos depois que a gente chegava ao 

barzinho ou à boate, ela me deixava e ia embora com o primeiro homem que aparecesse na frente dela. 

E sempre assim, num piscar de olhos. Impressionante! Eu sabia que ela só fazia aquilo porque estava 

apaixonada por mim. Maria Helena não sabia lidar com seus sentimentos. Eu precisava tirar aquela 

mulher daquela angústia. Então, naquela tarde, quando ela me deu aquele telefonema marcando aquele 

encontro naquele barzinho, decidi que, assim que eu a visse, lhe diria que também estava apaixonado 

por ela e mais: que queria me casar. Com ela, obviamente. Marcamos pras onze, num barzinho do 

centro, que Maria Helena gostava desses lugares assim, alternativos. Saí às oito de casa porque eu 

sempre me perco pelo centro e eu não queria me atrasar. Consegui chegar no barzinho quinze pras dez. 

E fiquei esperando. Cinco horas. E quinze minutos. Fiquei até as três da madrugada e, então, decidi que 

não iria esperar nem mais um minuto por Maria Helena. Porque eu já estava com sono. Demorei mais 

uma hora e meia pra chegar em casa porque também me perdi na volta. Não que eu estivesse bêbado, 

que eu não bebo por causa da minha úlcera. Eu que nunca tive um senso de direção muito bom. 

Quando era criança, meus pais e eu morávamos num daqueles conjuntos do BNH com todos os prédios 

iguais. Eu nunca acertava qual era o meu bloco. Eu sei que cada bloco tem um número, mas eu nunca 

conseguia decorar o número do meu. E quando eu me distraía, descia no ponto errado e ficava 

procurando o meu bloco no outro conjunto que tinha perto? Era igual ao meu! Aliás, esses conjuntos 

são todos iguais! Eu acho um absurdo. Uma pessoa um pouco mais distraída, como eu, acaba se 

perdendo. (Pequena pausa.) Quando eu encontrava meu bloco, e algum vizinho me mostrava qual era 

meu apartamento, que eu também nunca lembrava o número, ia direto pro meu quarto ver televisão. 

Até minha mãe gritar: “Mário Augusto, seu idiota,” - era o jeito de mamãe me demonstrar carinho - 

“desligue essa tevê e vá estudar!” Eu ia. Mas, à noite, eu não desgrudava da televisão. Era a única coisa 

que eu tinha pra me distrair. Minha mãe me proibia de brincar com os outros meninos do conjunto - se 
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bem que eles nunca me chamavam mesmo - e, em casa, não tinha ninguém pra brincar porque eles 

trabalhavam o dia inteiro - papai era professor de Geografia e mamãe, costureira - e eu era filho único. 

Um dos meus sonhos era ter um irmãozinho. Vivia pedindo um, mas meus pais não queriam. Na 

escola, eu não me relacionava bem com os colegas, tinha um problema de integração. Mas, também, 

metade da classe era de meninos do meu conjunto, que não iam com a minha cara porque eu não 

brincava com eles no conjunto. A outra metade era de meninos daquele outro conjunto que tinha perto 

e que não iam com a minha cara porque não iam mesmo com a cara de nenhum menino do meu 

conjunto. Eu era uma criança solitária! E isso poderia ter feito de mim uma criança com problemas. E 

fez. Como eu só fazia estudar e ver televisão, virei o melhor aluno da classe - o que aumentava o ódio 

que eu sentia que os outros meninos sentiam por mim. Mamãe se orgulhava: “Mário Augusto é um 

menino de ouro! Vai ser médico quando crescer.” Papai queria que eu fosse advogado. Fiz os dois 

cursos. Mas nenhum dos dois era o que eu queria. O meu sonho era ser dono de um abatedouro. Eu 

ficava fascinado quando via um abatedouro; todas aquelas galinhas mortas... Era um mundo 

maravilhoso pra mim. Mas meus pais disseram que aquilo era loucura, que eu tinha que ser doutor. 

Tudo bem. Eu ia me formar nos dois cursos, exercer as duas profissões, juntar dinheiro e abrir meu 

negócio. Ia ser duro: todos os juizes que eu conhecia não iam com a minha cara, e nenhum dos 

pacientes do hospital em que eu estagiava confiava em mim. Aí, aconteceu o inesperado: meu pai 

ganhou sozinho na loteria. Um prêmio altíssimo. A emoção foi tão grande que ele teve um ataque 

cardíaco. Minha mãe gritava: “Mário Augusto, seu idiota, faça alguma coisa!” Mas eu estava em 

pânico, não conseguia me mexer. E papai morreu. Depois do enterro, mamãe me disse que eu era um 

inútil e que tinham sido em vão todos os esforços que ela e papai fizeram pra me educar. E parou de 

falar comigo. Eu, sem pai e de relações cortadas com minha mãe, me vi com metade do prêmio da 

loteria que era meu por herança. Não quis conversa. Larguei os dois cursos no último ano e abri meu 

abatedouro: GALINHA DOURADA. Construí um apartamento em cima, de modos que eu não 

precisava de vigilante pro negócio; eu mesmo tomava conta. Sabia que ia levar um tempo pra 

incrementar o negócio, mas ia tudo bem. Pelo menos, um dos sonhos estava realizado já que, um 

irmão, eu não ia arranjar mesmo. Só faltava eu arranjar a mulher certa pra me casar. Mas eu também 

tinha uma dificuldade em me comunicar com as garotas. Nunca tive uma namorada; nenhuma mulher 

parecia se interessar por mim. Até que apareceu Maria Helena, que me chamava pra sair e tinha aquele 

jeitinho doce de me chamar de idiota que nem mamãe fazia. Sim, Maria Helena era a mulher certa! 

Mas aí, eu chego no meu apartamento lá pelas quatro e meia da madrugada, vou pro quarto, abro o 

guarda-roupa e pimba! Maria Helena, lá, sentada. Dentro do guarda-roupa. (Pequena pausa.) Eu achei 

um lugar esquisito pra se ficar, mas, de Maria Helena, eu esperava qualquer coisa. Confesso que, 

assim, a princípio, eu não notei que ela estava morta. Ela tava sentada de olhos abertos, assim, 
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arregalados, e com uma expressão de pavor. Mas eu nem me toquei; Maria Helena gostava de tomar 

umas coisas estranhas e eu achei que fosse isso: Tomou daquele chá hoje, héin? Por que não apareceu? 

(Pausa.) Tudo bem, não fiquei chateado não. Se você preferiu vir pra cá... (Pequena pausa.) Lembrou 

mesmo onde eu deixo a chave! - Nunca levo a chave de casa comigo porque eu perco. - Até que foi 

divertido ficar vendo aquele pessoal... (Pausa.) Não leve a mal não, mas você tá com uma cara 

péssima! (Ri. Pára.) Desculpe. Você... você tá com... algum problema? (Pausa.) Maria Helena, eu tô 

falando com você! (Pausa.) Maria Helena, sou eu, Mário Augusto, lembra? (Pausa.) Maria Helena, eu 

tô começando a ficar preocupado. (Pausa.) Maria Helena, vamos parar com a brincadeira? (Pausa.) Ai, 

ai, ai. (Pequena pausa.) Maria Helena,... você está morta? (Pausa.) Ficou aquele silêncio 

desagradável,... constrangedor. ... Senti um “arrepio-da-morte-passou-por-aqui”, puxei Maria Helena 

pelos braços e constatei: aaaaaaahhhhhhh!!! Tinha uma poça de sangue atrás dela. Maria Helena, que 

horror! Cinco facadas. Maria Helena você está morta! Meu Deus, que cena! Uma coisa selvagem! Que 

tragédia! Que sujeira! Minhas roupas de inverno, todas!, encharcadas de sangue. Oh, Deus, que 

pecado!; esse casaco, eu nem usei ainda... Maria Helena, quem fez isso com você? Que coisa sórdida! 

Tá vendo? Se tivesse ido me encontrar no barzinho, como a gente combinou, isso não tinha acontecido! 

Bem feito! Ô, não! Desculpe! Desculpe, Maria Helena. Não foi bem feito não, tá? Não fique magoada. 

Eu sei que este seu corpo material não pode me ouvir, mas eu sei que, em algum lugar do além, você 

pode me escutar. Eu sei. Eu não perdi um capítulo d’A viagem! Não foi bem feito. Mas convenhamos, 

Maria Helena, minha amiga: se você não tivesse me dado o bolo,... estaria viva! Mas tudo bem! Esse 

era o seu jeito de ser e de viver. Maria Helena era assim. Eu passei mais de cinco horas esperando por 

ela num barzinho, do centro!, e ela estava onde? Em meu apartamento. Fazendo o quê? Sendo 

assassinada. Maria Helena era uma mulher cheia de surpresas. (Pequena pausa.) Depois do choque 

inicial, - afinal de contas, era a mulher que eu amava, morta com cinco facadas, dentro do meu guarda-

roupa - comecei a indagar quem poderia ter feito aquilo. Quem matou Maria Helena? Quem matou 

Maria Helena? Quem matou Maria Helena? Quem matou Maria Helena? Aquilo não saía da minha 

cabeça. Quem matou Maria Helena? Parecia propaganda de Baton. Quem matou Maria Helena? Quem 

matou Maria Helena? Eu me sentia numa novela das oito. Quem matou Odete Roitman? Quem matou 

Miguel Fragonard? Lembram? Crimes que mobilizaram o país. Acompanhei todos. Quem matou Jorge 

Tadeu? Estão lembrados? Sempre gostei de novela. Uma emoção a cada capítulo. Novela, pra mim: 

dez! Dez! Quem matou Salomão Ayala? Das antigas! O astro! De Janete Clair. Eu era deste tamanho, 

mas eu me lembro: foi o louro, o amante da coroa, o que tinha se casado com a escrava na novela das 

seis. Eu gostava mesmo de novela. E Maria Helena? Não a novela mexicana, que era Marielena, tudo 

junto, mas a minha Maria Helena. Quem matou? Quem? Quem? Quem? Quem - poderia - me - ajudar - 

a esclarecer - o caso? (Pega o telefone. Disca. Espera.) Alô, é da polícia? (Pequena pausa.) Certo. 
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(Tapa o fone com as mãos.) Decidi procurar as autoridades competentes. Afinal, tratava-se de um 

assassinato brutal ocorrido em meu lar. (No fone.) Alô. Ahh... eu queria denunciar um assassinato 

brutal ocorrido em meu lar. (Pequena pausa.) Como? (Pequena pausa.) Por quê? (Pausa.) Ah, sei. E... 

tem alguma... possibilidade dessa greve terminar ainda hoje? (Pausa.) Ah, é! Domingo... Assembléia 

só amanhã... Tá. (Pausa.) Mas, enquanto isso, o que é que eu faço? (Pequena pausa.) Peraí, meu 

senhor, eu não posso ficar com uma mulher morta em meu apartamento, em meu quarto! (Pausa.) O 

senhor enlouqueceu? Eu não posso enterrar a vítima antes de vocês verem o corpo. (Pequena pausa.) 

Por causa das pistas. (Pequena pausa.) Deve haver pistas, sei lá; eu não entendo muito bem destas 

coisas, nunca mataram ninguém no meu apartamento antes. (Pequena pausa.) Não. Quando eu 

cheguei, ela já estava morta. (Pequena pausa.) Claro que não! (Pequena pausa.) Absoluta, meu senhor! 

Se eu tivesse matado Maria Helena, eu saberia; eu não sou maluco! Tá certo que eu tenho uma 

dificuldade de me relacionar com as outras pessoas, mas eu nunca fui maluco! Eu não estou nervoso, 

meu senhor! Eu só não posso é ficar com um presunto em meu quarto e quero saber quem foi que 

matou Maria Helena e, pra isso, eu preciso da polícia; agora, se a polícia está em greve e não pode 

investigar o caso, o que é que eu vou fazer?! (Pequena pausa.) Certo. Vou pegar lápis e papel. (Pega 

lápis e papel.) Diga! (Pausa. Ouvindo.) Ahn! (Anota. Ouvindo.) Ahn! (Anota. Afirmando.) Ahn, han! 

(Anota. Negando.) Ahn, han! (Pausa. Ouvindo.) Ahn! (Anota.) Ahn! Ok! (Pausa.) Não, não. Pelo que 

eu sei, ela não tinha nenhum parente. (Pequena pausa.) Sim, eu vou pagar tudo! (Pequena pausa.) 

Como é? (Pequena pausa.) Ah! (Pausa.) É uma boa. Aceita cartão? (Pequena pausa.) Perfeito. Deixa 

eu anotar... Funerária... (Anota.) Fica onde mesmo? (Anotando.) Hum. Procurar quem? (Pequena 

pausa.) Ahn. (Anota.) Digo que foi o senhor que recomendou... (Pequena pausa.) Hum, a comissão! É. 

Tá. Obrigado pela dica. Vou procurar hoje mesmo. (Pequena pausa.) Não, o preço tá ótimo! E as 

facilidades de pagamento... Sim, e cemitério, o senhor indica algum? (Pausa.) Ah, tá. Eu olho. Até 

mais, entã... Ahn? (Pausa.) Tá. Vou ficar de olho no jornal; terminando a greve, eu procuro vocês. 

Tchau. (Desliga o telefone.) Gente fina! Pessoas assim que nos fazem ainda acreditar no ser humano. ... 

(Pega o papel no qual fez as anotações. Lendo.) Primeiro passo: localizar a arma do crime. Graças a 

Deus, eu moro num quarto e sala e localizei a arma sem nenhuma dificuldade: uma faca enorme que 

estava suja de sangue dentro da pia da cozinha. (Lê.) Dois: procurar sinais de luta, manchas de sangue, 

etecétera. ... Na sala, nenhum indício de briga, nem no quarto, nem no banheiro. A cozinha era que 

estava uma bagunça, mas aquilo era normal. Mas notei que o chão entre a cozinha e o guarda-roupa 

estava meio pegajoso. Examinando melhor, encontrei, junto ao corpo da vítima, um pano-de-chão 

ensopado de sangue. Como eu não costumo guardar os panos-de-chão no guarda-roupa, deduzi que 

Maria Helena havia sido assassinada na cozinha e, só depois, transportada para o guarda-roupa. Então, 

o assassino, apressadamente, limpou o caminho entre o local do crime e o esconderijo da falecida. (Lê.) 
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Três: verificar possibilidade de suicídio. ... Suicídio! Era algo para se pensar... De fato, Maria Helena 

poderia ter-se esfaqueado cinco vezes, nas costas, na cozinha, deixado a faca dentro da pia e, enquanto 

se arrastava, de ré, para o guarda roupa, limpava o sangue que ficou no caminho. Chegou ao guarda-

roupa, sentou-se na cadeira previamente deixada ali, fechou a porta e esperou calmamente a morte. Por 

coincidência, na hora fatal em que Maria Helena ia mesmo desencarnar, alguma das baratas que 

habitam meu guarda-roupa subiu numa perna de Maria Helena que se assustou e ficou enojada; daí 

aquela expressão em seu rosto e os olhos arregalados. (Lê.) Quatro: caso haja uma possibilidade real de 

ter sido suicídio, procure um bilhete, uma carta ou qualquer outro tipo de mensagem de despedida. ... 

Havia uma possibilidade real de ter sido suicídio. Localizei, na sala, a bolsa de Maria Helena. (Pega a 

bolsa.) E, dentro dela,... (Retira algo de dentro da bolsa.) ... o diário de Maria Helena! (Examina o 

diário.) Aberto! (Pensa em algo bem sujo e se delicia.) Vamos ver o que ela escreveu no dia em que 

nos conhecemos... (Abre o diário e procura uma data.) Hummm, humm, humm. Aqui! “Querido 

diário, fui insistentemente paquerada no ônibus por um idiota que se diz dono de um abatedouro”... 

(Pensa. Ofendido.) Quem é? (Procura outra data.) “Diário, o idiota de anteontem é dono de um 

abatedouro e se chama Mário Augusto”... (Emocionado.) Sou eu! ... “e combinamos ir a um barzinho 

amanhã”. (Pula algumas páginas, procurando referências ao seu nome.) “Mário Augusto, o idiota”... 

“o imbecil do Mário Augusto”... “Mário Augusto insiste.” ... Hummm... Hummm... Ah-ha! “Estou 

gostando de Mário Augusto.” ! “Estou revoltada comigo mesma, mas é a mais pura verdade.” (Feliz.) 

Ela me amava! Ela me amava! Eu não disse? Eu tinha certeza!... Vamos ver qual foi a última vez que 

ela escreveu... (Procura. Acha.) Tá com a data de ontem, sábado. “Diário, acho que Mário Augusto 

quer me matar.” Quê? “Vou até a casa dele esta noite; ele me chamou.” Mentira! A gente combinou de 

se encontrar no barzinho. “Tenho medo de não sair viva de lá. Mas estou apaixonada, não posso deixar 

de ir. Se ele quiser me matar, não oferecerei resistência. Por outro lado, não posso deixar um assassino 

à solta. Antes de nosso encontro, enviarei uma carta, que já escrevi, à polícia, relatando o nosso caso, 

revelando minhas suspeitas e dando todos os dados sobre Mário Augusto.” !!! “Coloquei também 

minha descrição física, além de alguns fios de cabelo e pedaços de unha.” Como é que é o negócio? ... 

“Isto para o caso de encontrarem meu corpo muito mutilado; poderão descobrir que sou eu pela 

estrutura genética.” Minha Nossa Senhora, a mulher pensou em tudo! ... “Adeus, meu diário. Despeço-

me de ti como se me despedisse da própria vida.” (Pausa.) Maria Helena, quem botou essas idéias 

malucas na sua cabeça? Você quer me arruinar, é? Carta pra polícia? Fio de cabelo, Maria Helena? 

Unha! É uma louca! “Relatando o nosso caso”... Que caso, Maria Helena? Um beijo! Nem mesmo um 

beijo aconteceu entre nós dois, sua doida! Agora, eu tenho certeza que você se matou - só pra me 

incriminar! Que coisa sórdida! Agora, me diga: por quê? O que foi que eu lhe fiz, criatura do céu? Eu, 

um cara honesto, decente, trabalhador. Pacífico! Já tô até vendo a manchete no Notícias Populares: 
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DONO DE ABATEDOURO PASSA A FACA NA GALINHA! Porque é isso que você é, Maria 

Helena. Ou era, sei lá. Uma galinha! Da pior espécie! É isso mesmo: galinha! Uma mulher fácil. O 

homem nem queria, você se dava! Vadia! Eu não gosto de falar mal de gente que já morreu, mas você 

é uma morta sem consideração, Maria Helena. Uma galinha! Ga-li-nha! De macumba! (Pausa.) Que 

manchete de mau gosto! (Pequena pausa.) Sabe o que eu vou fazer com você? Héin? Sabe? Não? Não 

sabe não? Pois é, nem eu. Ainda! Agora, eu vou dormir, que eu estou cansado. Mas não vou dormir 

com você aqui não. Vou te botar no congelador, lá embaixo, no abatedouro. Vai ficar lá, no frio, que é 

o que você merece. Hoje é domingo, não tem problema que o abatedouro não abre. De noite, eu penso 

no que vou fazer com você. ... Peguei uns sacos plásticos pretos, enormes, e embalei Maria Helena. 

Carreguei o corpo pro abatedouro e deixei lá, com as outras galinhas mortas. Meu estômago doía por 

causa da úlcera e, antes de me deitar, tomei um copo de leite. Dormi profundamente. (Pausa.) Acordei 

com a campainha tocando. Eu me lembrava muito vagamente de Maria Helena morta - parecia que eu 

tinha sonhado. Mas o guarda-roupa ainda estava sujo do sangue, que havia secado. Tava um nojo. A 

campainha continuava tocando. Fui atender. Era Dona Maria Flávia, minha secretária. Estranhei. O que 

é que ela está fazendo aqui num domingo? Me falou que precisava de minha assinatura nuns recibos do 

abatedouro. Num domingo, Dona Maria Flávia? Ela pareceu estranhar a minha pergunta e me disse: 

“Seo Mário Augusto, hoje é segunda-feira.” (Pequena pausa.) A senhora tem certeza? “Absoluta.” O 

frigorífico já está aberto? “Desde as oito, como sempre.” Que horas são? “Onze e meia.” ... Segunda, 

onze e meia da manhã; eu tinha dormido trinta horas seguidas. ... “O senhor está se sentindo mal?” 

(Pequena pausa.) Não, eu estou ótimo, Dona Maria Flávia. Pode voltar lá pra baixo que eu vou tomar 

um banho e já desço. Ela se foi. Lavei o rosto, troquei de roupa e fui direto pra câmara frigorífica; com 

o coração na mão. Tomara que ninguém tenha notado aquele embrulho preto! Mas o que fazer? Não 

podia tirar Maria Helena de lá durante o expediente nem podia deixar ali, com o perigo de um dos 

empregados encontrar. Pensava nisto quando abri a câmara frigorífica... e Maria Helena não estava lá. 

Nem o saco preto. Nada. Nem sinal. Desconfiei imediatamente dos empregados; um dos três. Ou 

então... Dona Maria Flávia! Claro! Ela descobriu o corpo de Maria Helena e, por isso, foi me acordar: 

pra ver minha reação. Bem que eu tinha achado estranho quando ela me perguntou se eu estava me 

sentindo mal. A vida estava me ensinando a não confiar nas mulheres. Comecei a observar Dona Maria 

Flávia. Era uma mulher bonita, de cabelos negros. Muito prestativa. Mas eu sempre senti algo de 

estranho em seu comportamento. Sei lá, mulher divorciada... Ela tava escondendo alguma coisa. Tive 

certeza quando ela ligou o rádio. Por que ela ligou o rádio? Pra me testar. Porque estava na hora do 

noticiário e o locutor dizia: “Loura falsa encontrada morta com cinco facadas nas costas na porta de 

uma padaria esta madrugada.” Era óbvio que a loura falsa era Maria Helena; sempre desconfiei 

daqueles cabelos dela. E desconfiei de Dona Maria Flávia quando ela comentou: “Que crime horrível, 
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não?” O que é que ela queria dizer com aquilo? Era uma indireta. Fiquei de olho nela e de ouvido no 

rádio: “A polícia acabou a greve e já começou a investigar o caso, mas ainda não tem nenhuma pista.” 

Mas tinha a tal carta. (Rádio.) “Funcionários dos Correios entraram em greve por tempo indeterminado 

esta manhã.” (Respira aliviado.) ... Passei a tarde inteira ansioso por fechar o abatedouro, voltar pro 

apartamento e apagar todos os vestígios da passagem de Maria Helena pela minha vida. Não podia 

deixar nenhuma pista. Alguém tirara Maria Helena de meu abatedouro e a colocara na porta de uma 

padaria. Alguém que sabia, portanto, que Maria Helena morrera em meu apartamento. Alguém que, 

provavelmente, iria me chantagear. Que coisa sórdida! Eu precisava provar minha inocência. Só não 

sabia como. No final do expediente, Dona Maria Flávia me entregou um pacote: “Encomenda pro 

senhor. Estranho! Não veio pelo correio.” (Mário Augusto lança um olhar de desconfiança para a 

secretária.) Só abri o pacote depois que todos tinham ido embora. Era uma fita de vídeo. Voltei pro 

apartamento e coloquei a fita pra passar. (Luz da televisão.) Era uma gravação da minha cozinha, 

aparecendo um pouco da sala. (Vendo o vídeo.) Tá chegando al... Maria Helena! Tá longe, mas aqueles 

cabelos, eu reconheço. É ela. Botou a chave de volta no esconderijo, entrou de vez, fechou a porta. 

Parece nervosa. Foi pro meu quarto. Ou pro banheiro. (Pausa.) Tá entrando outra pessoa! É um 

homem! De óculos escuros e luvas. Como foi que ele soube que a chave fica ali? Será que... Tá indo 

pro quarto também! Ou pro banheiro. Foi. (Pequena pausa.) Será que Maria Helena falou pra ele onde 

eu escondo a chave? (Pausa.) O que será que eles estão fazendo no quarto? Ou no banheiro? (Pausa.) 

Por que Maria Helena foi falar da chave pra esse cara? (Pausa.) Eles não vão sair do quarto não, é? Ou 

do banheiro? Ah, bom. Tão indo pra cozinha. Sai da frente dele, Maria Helena. Quero ver quem é. Aí. 

Desgraçado, continua com os óculos escur... Que é isso? Larga essa faca rapaz! Não! Sai daí, Maria 

Helena! Esse cara, ele vai... Droga! Agora, a câmera só tá pegando as costas dele! Sai da frente, cara! 

Sai! Isso! E... Ih! Que sangreira! Maria Helena! Você foi assassinada mesmo! Que coisa sórdida! 

Miserável! Cachorro! Você matou Maria Helena! Tira esses óculos pra eu ver direito sua cara, 

assassino! Tira! Ele... ele vai tirar... Ele tá tirando! Ele... ele... Sou eu! 

 

(Blackout.) 

 

Fim do primeiro ato.
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INTERMEZZO 1 

 

 

 (Luz na platéia e uma luz fraca no palco.) 

 

ATOR – Gente, tem um intervalo agora; dez minutos. Mas, antes de vocês saírem, eu queria aproveitar pra 

mostrar uma coisa. (Vai até a pia.) Eu sei que não tem nada a ver com o resto do cenário, nem vai ser 

utilizada na peça, mas olhem só que maravilha! (Abre a torneira.) Água de verdade! Desde que eu vi 

Renata Sorrah fazendo Shirley Valentine no teatro que eu prometi pra mim mesmo que, quando eu 

fizesse um monólogo, ia ter uma pia com água corrente de verdade. É uma maravilha! (Fecha a 

torneira.) Pronto, senão, acaba a água. Não é lindo? Eu que exigi! Eu também queria fritar um ovo em 

cena, mas o diretor foi radicalmente contra. Não sei por quê. Não ia fazer a menor diferença se esse 

monólogo todo se passasse na cozinha e eu, descascando batata. Aliás, aqui pra nós, esse texto... Não 

é? Tem uns momentos assim que. Tinha um outro que eu li que era bem melhor. Pesado! Mas a 

produção disse que era muito hermético e vetou. Esse negócio mesmo de ele toda hora repetir “que 

coisa sórdida” enche o saco, não enche? (Comenta a resposta ou a falta de resposta do público. Se 

ninguém ainda tiver se levantado, encoraja o público a esticar as pernas, dar uma volta, ir ao 

sanitário... Depois, acende um cigarro.) Alguém se incomoda? Não, né? (Não espera pela resposta do 

público. Se houver, improvisa em cima.) Eu queria fumaça também, mas a produção disse que não 

havia necessidade. Ia ficar mais bonito, não ia? (Olhando pro cigarro.) Segunda-feira, eu paro. Digo 

isso toda semana, mas não tem jeito. Chego aqui, tenho que fumar mesmo; tá no texto. E a novela? 

(Comentários ad libtum sobre as novelas do momento. Ao terminar o tempo do intervalo, apaga o 

cigarro - se já não tiver fumado todo - e chama o público pro recomeço da peça. Posiciona-se para o 

segundo ato. Apagam-se todas as luzes. Espera-se o silêncio do público.) 
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SEGUNDO ATO 

 

 

 (Luz.) 

 

MÁRIO AUGUSTO – Quem matou Maria Helena fui eu. Não dava pra negar; a prova estava ali, no vídeo. 

Revi a gravação mais de dez vezes. Não havia sombra de dúvidas. Tinha sido eu. Mas eu não 

conseguia me lembrar de nada. Descobri, então, que eu tinha dupla personalidade - que nem Lara e 

Diana em Irmãos Coragem. Era esse Mário Augusto pacífico, distraído, e outro Mário Augusto que 

eu não conhecia, mas que, primeiro, matou Maria Helena - fato gravíssimo - e, segundo, e talvez até 

mais grave, teve um caso com ela! Confesso que foi isso o que mais me abalou. Eu tinha tido um caso 

com a mulher pela qual eu estava apaixonado. Senti um enorme ciúme de mim mesmo. E inveja. E 

raiva também. Raiva de mim e de Maria Helena! Que ela saísse com outros homens, tudo bem, eu 

conseguia entender; mas manter um caso comigo e nem me falar nada! Não, eu não merecia aquilo, 

aquela desconsideração! E o pior era que eu poderia ser preso por um crime que eu cometi! Não era 

justo! (Pequena pausa.) Sem contar que aquele vídeo era a prova de que mais alguém sabia que eu era 

o assassino de Maria Helena. 

 

 (Toca o telefone. Os diálogos ao telefone deste ato poderão ser totalmente interpretados pelo ator, em 

cena, ou as falas dos interlocutores de Mário Augusto serão gravadas e o ator contracenará com o off, 

ficando a escolha a cargo da direção. Para maior clareza, nos diálogos a seguir, as falas de Mário 

Augusto serão destacadas das falas das outras personagens.) 

 

MÁRIO AUGUSTO (hesita antes de atender; finalmente, leva o fone ao ouvido) – Alô! 

VOZ DE HOMEM – Alô. Mário Augusto? 

MÁRIO AUGUSTO – Sim. 

VOZ DE HOMEM – Está se divertindo com o vídeo? 

MÁRIO AUGUSTO – Bastante. Quem é você? O que você quer? 

VOZ DE HOMEM – Calma! Em breve, você saberá. Ligamos só pra lhe dizer que estamos de olho em você. 

Amanhã, voltaremos a entrar em contato. 

MÁRIO AUGUSTO – Quem? Quem são v... 

OFF – Bip, bip, bip... 

MÁRIO AUGUSTO – “Estamos de olho em você!” Estamos, quem? Quem são eles? Quantos são eles? 

Quantas pessoas estavam sabendo que eu tinha matado Maria Helena? A úlcera me queimava o 
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estômago. Peguei um copo de leite e liguei a tevê - estava na hora do noticiário local e eu queria ver se 

saía alguma coisa sobre o caso. A polícia continuava sem pistas. A dona da padaria estava em estado 

de choque. Foi a coitada que descobriu o corpo. Por outro lado, a padaria, que estava cheia de dívidas, 

tirou o pé da lama - vendeu todo o estoque. Não sobrou nem broa dormida com o saco aberto. 

Também, tava todo mundo querendo comprar na padaria da loura assassinada. Queria ver a novela, 

mas me deu um sono, logo depois da matéria sobre a loura, e eu dormi. Quando acordei, a tevê já havia 

encerrado a programação. O telefone tocava. (Toca o telefone. Mário Augusto atende com voz de 

sono.) Alô! 

VOZ DE HOMEM – Mário Augusto, onde você se meteu o dia inteiro? Ligamos o dia todo, e você não 

atendeu; não apareceu no frigorífico. 

MÁRIO AUGUSTO (confuso) – Como é que é? Eu estive no frigorífico a tarde inteira... Peraí, não foi você 

quem me ligou no começo da noite? 

VOZ DE HOMEM – Eu falei com você no começo da noite de segunda-feira. Já são duas horas da manhã de 

quarta! 

MÁRIO AUGUSTO – Tem certeza? 

VOZ DE HOMEM – Absoluta. 

MÁRIO AUGUSTO – Puxa! (Tapando o fone com a mão.) Eu tinha dormido trinta horas seguidas de novo! 

Ou será que, na verdade, eu não estava dormindo e sim com minha outra personalidade? Claro que eu 

não ia comentar sobre uma coisa destas com um desconhecido. (Ao telefone.) Eu estava dormindo. 

VOZ DE HOMEM – Droga! Esqueci de lhe dizer, na segunda, que era pra você não tomar mais daquele leite 

- nós colocamos sonífero nele. 

MÁRIO AUGUSTO (tapando o fone com a mão) – Ah-ha! Bem que eu estava desconfiando daquele leite. 

(Ao telefone.) Mas me diga, vocês querem o que de mim? 

VOZ DE HOMEM – Simples. Você vai nos encontrar esta tarde no seguinte endereço... 

MÁRIO AUGUSTO (fora do fone) – Ele me deu o endereço e desligou. 

OFF – Bip, bip, bip... 

MÁRIO AUGUSTO – Eu estava de mãos atadas. Tinha que fazer o que eles queriam - eu era o assassino de 

Maria Helena, e eles sabiam disto. Por via das dúvidas, achei que seria melhor limpar o guarda-roupa 

que, por sinal, já estava fedendo. Desliguei a televisão, que estava pegando fogo, e fui pegar o material 

de limpeza: água sanitária, detergente, esponja, balde, outro pano-de-chão porque aquele já estava 

podre, rodo e... (Toca o telefone. Mário Augusto olha para o telefone e conclui.) ... larguei tudo lá junto 

do guarda-roupa. (Atende o telefone.) Alô! 

VOZ DE VELHA – Mário Augusto, sou eu, sua mãe. 
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MÁRIO AUGUSTO – Mamãe! (Tapando o fone com a mão.) Que surpresa! Desde a morte de papai que ela 

não fala comigo!... (Põe o fone no ouvido.)  

MÃE – Acho que vou me arrepender por ter lhe telefonado, mas tenho uma coisa que eu preciso lhe contar... 

MÁRIO AUGUSTO – Mã... 

MÃE – Não me interrompa, seu idiota! Não quero ouvir sua voz! Você é um inútil, Mário Augusto. Todos os 

meus sacrifícios foram em vão. Você tirou dez anos de minha vida quando abandonou o curso de 

Medicina. 

MÁRIO AUGUSTO – Mas, ... 

MÃE – Cale a boca, seu idiota! Se você pronunciar mais alguma palavra, se emitir qualquer som, eu desligo, 

entendeu? 

 

 (Longa pausa. Mário Augusto pensa se deve responder ou não.) 

 

MÁRIO AUGUSTO – Entendi. 

OFF – Bip, bip, bip... 

 

 (Pausa. Toca o telefone. Mário Augusto atende, mas não fala nada. Pequena pausa.) 

 

VOZ DE HOMEM 2 – Alô? 

MÁRIO AUGUSTO – Pronto! 

VOZ DE HOMEM 2 – Por favor, é da locadora Night and Day? 

MÁRIO AUGUSTO – Não. Aqui é residência. 

VOZ DE HOMEM 2 – Oh, me desculpe. Caiu errado. 

MÁRIO AUGUSTO – Tudo bem. Acontece. 

VOZ DE HOMEM 2 – É que é super chato... A essa hora... 

MÁRIO AUGUSTO – Eu já disse que tudo bem. Eu não estava dormindo. 

VOZ DE HOMEM 2 – Tudo bem mesmo? 

MÁRIO AUGUSTO – Tudo. 

VOZ DE HOMEM 2 – Tá bom. É... Desculpa perguntar, mas... Você mora sozinho? 

MÁRIO AUGUSTO – Por quê? 

VOZ DE HOMEM 2 – Porque... Olhe, eu vou ser direto. É que eu achei sua voz... sensual. 

MÁRIO AUGUSTO – Como? 

VOZ DE HOMEM 2 (sensual) – Achei sua voz sensual! 

MÁRIO AUGUSTO (com dificuldade) – A minha voz... sensual? 
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VOZ DE HOMEM 2 (sensualíssimo) – Muito sens... 

 

 (Mário Augusto desliga apressadamente o telefone. Pequena pausa. O telefone toca de novo. Mário 

Augusto olha desconfiado para o aparelho. Pondera se atende ou não. Decide atender.) 

 

MÁRIO AUGUSTO (resoluto) – Nem se atreva! 

MÃE – Mário Augusto? 

MÁRIO AUGUSTO – Ah, é a senhora... 

MÃE – Por que demorou de atender, seu idiota? E por que não desligou logo o telefone assim que a ligação 

caiu? Fiquei ligando, e dando ocupado! Você sabe que eu detesto aquele barulhinho: pén, pén, pén, 

pén... 

MÁRIO AUGUSTO – É que... 

MÃE – Calado! Senão, eu desligo de novo! (Pausa.) Eu estou morrendo, Mário Augusto. Você conseguiu. 

Em breve, eu vou me encontrar com seu pai nos reinos do Senhor. E a culpa é toda sua! Mas, antes que 

eu parta para a morada eterna, você precisa saber de uma coisa: eu não sou sua mãe, Mário Augusto. 

Você foi adotado. E mais: você tem um irmão gêmeo chamado Mário César, que ficou no orfanato. 

Adeus, Mário Augusto. Chegou a minha hora. Estou colocando as despesas com meu funeral em seu 

nome. Enterro de luxo! (Ri.) 

OFF – Bip, bip, bip... 

MÁRIO AUGUSTO – Um irmão gêmeo! Aquilo mudava radicalmente as coisas. Estava claro: ele era o 

assassino! Ele confundiu Maria Helena, e ela pensou que ele era eu. Ele a matou. E devia ser ele o cara 

do telefone. (Toca o telefone.) Esse negócio não pára de tocar não? Duas e tantas já! (Atende.) Mário 

Augusto falando. 

VOZ DE MULHER – Mário Augusto, você não me conhece. Meu nome é Maria Carmem e preciso me 

encontrar com você urgentemente. 

MÁRIO AUGUSTO – Por quê? 

MARIA CARMEM – É melhor lhe explicar pessoalmente. Estou indo praí agora. 

MÁRIO AUGUSTO – Duas h...! 

MARIA CARMEM – Ah, sim. Será que você tem, por aí, uma peruca loura, de mulher? 

MÁRIO AUGUSTO – Por quê? 

MARIA CARMEM – Use-a. Acho que você vai entender por quê. 

OFF – Bip, bip, bip... 

 

 (Pequena pausa.) 
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MÁRIO AUGUSTO – Eu tinha uma peruca loura, de mulher. (Pega a peruca. Pequena pausa.) Era de 

mamãe. Foi uma das poucas coisas que eu consegui pegar como lembrança depois que ela cortou 

relações comigo. Juro! Eu nunca tinha colocado essa peruca antes. Mas a moça tinha sido tão objetiva 

ao telefone, que eu não resisti. (Bota a peruca e se olha no espelho. Tem uma surpresa.) Maria Helena! 

(Pequena pausa.) Eu sou Maria Helena! (Pequena pausa.) Eu sou Maria Helena? Peraí! Que rumo esta 

história está tomando? Como é que eu posso ser Maria Helena? Maria Helena tá morta - eu tô vivo e... 

Mário César! Mário César era Maria Helena! Maria Helena era um travesti! E eu me apaixonei por ela! 

Ou por ele? (Lembra-se.) Voz sensual... Será? Eu e Mário César? Meu Deus, como é que a polícia 

ainda não descobriu isso? A loura falsa... é mais falsa ainda! Mas, peraí... Se Mário César era Maria 

Helena,... eu matei Mário César? Então, eu tenho mesmo dupla personalidade. E que dupla 

personalidade, héin? Voz sensual! Eu nunca imaginei isso de mim. Eu sou um depravado! Com meu 

próprio irmão... (Pequena pausa.) Que coisa sórdida! (Toca o telefone.) Que é isso, meu Deus? De 

novo? (Atende.) Pronto! 

VOZ DE HOMEM 3 – Por favor, é da residência do senhor Mário Augusto? 

MÁRIO AUGUSTO – Sim. O que é que você quer? 

VOZ DE HOMEM 3 – Aqui é do cemitério Santa Maria... 

MÁRIO AUGUSTO – Duas e meia da manhã? (Tapando o fone com a mão.) Impressionante! (Volta ao 

telefone.) 

VOZ DE HOMEM 3 – O senhor me desculpe, mas ligamos o dia inteiro e não conseguimos encontrá-lo. 

MÁRIO AUGUSTO – Se for sobre o funeral de minha mãe, tudo certo, eu pago. 

VOZ DE HOMEM 3 – Sua mãe morreu? Oh, sinto muito.... 

MÁRIO AUGUSTO – Não, a mulher ainda deve estar viva... Mas, o que é que o senhor quer comigo? 

VOZ DE HOMEM 3 – É que estamos com falta de espaço em nossas instalações e estamos contatando 

parentes de pessoas enterradas aqui pra devolver as ossadas. 

MÁRIO AUGUSTO (tapando o fone com as mãos) – Estranho! Meu pai não tinha sido enterrado naquele 

cemitério... (Ao telefone.) E é a ossada de quem que vocês querem me devolver? 

VOZ DE HOMEM 3 – De seu irmão. 

MÁRIO AUGUSTO – De meu irmão? 

VOZ DE HOMEM 3 – Oh! Me desculpe! O senhor não sabia que tinha um irmão? 

MÁRIO AUGUSTO – Sabia! É claro! 

VOZ DE HOMEM 3 – Mas não sabia que ele estava morto? 

MÁRIO AUGUSTO – Que ele tava morto, eu sabia. Só não sabia que devolviam a ossada tão rápido. 

VOZ DE HOMEM 3 – Rápido? Seu irmão está morto há mais de vinte anos. 
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MÁRIO AUGUSTO – Mário César? 

VOZ DE HOMEM 3 – Este mesmo. O menino que não foi adotado. Confere? 

MÁRIO AUGUSTO – Confere. 

VOZ DE HOMEM 3 – Então? O senhor vai querer a ossada? 

MÁRIO AUGUSTO (aturdido) – Quero. Eu tenho que pagar alguma coisa? 

VOZ DE HOMEM 3 – Só as despesas postais. A ossada irá pelo correio assim que terminar a greve. Boa 

noite. 

OFF – Bip, bip, bip... 

MÁRIO AUGUSTO – Pelo menos, este se despediu. ... Eu não estava entendendo mais nada! Por falar nisso, 

alguém está entendendo alguma coisa? Tá é confuso! Eu não sei mais pra onde essa história vai. Daqui 

a pouco, esse telefone toca de novo! (Toca a campainha.) Pelo menos, agora, é a campainha. (Vai 

atender a porta. De fora.) Quem é? (Volta, tira a peruca. Volta para atender a porta. De fora.) Quem 

é? (Volta.) Era ela, Maria Carmem, a do telefonema. Era uma mulher bonita, ruiva. Bastante nervosa. 

“Tranque tudo! Estamos correndo perigo!” Perigo? “Muito perigo!” (Cheira, como Maria Carmem.) 

“Hum! Que mau cheiro!” (Pigarreia, como Mário Augusto.) O que você veio fazer aqui? Tem a ver 

com o caso Maria Helena? “Sim.” Então, você sabe que fui eu... “Você, o quê?” Eu, quem matou 

Maria Helena! Ela parecia não acreditar no que estava ouvindo. Você não sabia? Ela me olhou 

fixamente e me revelou, com firmeza: “Maria Helena está viva!” 

 

 

(Blackout.) 

 

Fim do segundo ato.
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INTERMEZZO 2 

 

 

ATOR (com as luzes apagadas) – Pô! A gente não tinha combinado que não ia ter esse intervalo? 

 

 (Acendem-se as mesmas luzes do Intermezzo 1.) 

 

ATOR – Desculpa, gente. Outro intervalo. Não sei pra quê. O pior é que o diretor diz que eu tenho que ficar 

aqui, improvisando. Eu não sou ator de improviso. Eu sou ator de texto, ali, decorado. Não gosto de 

improvisar. Nunca gostei. Isso mesmo que eu estou falando agora pra vocês, pensam que é 

espontâneo? Nada! É tudo texto. Tudo decorado. Querem ver? (Entrega a alguém da platéia uma cópia 

do texto.) Pode verificar. Página (diz o número da página). Veja e passe pros outros. Ó: não vale olhar 

o final não! Senão perde a graça. É pra ver só a página (diz o número da página). Bom, enquanto o 

texto vai passando, eu vou contar uma piada. Um fazendeiro rico tava com uma doença rara nas vistas 

e ia ficar cego. Médico nenhum tinha dado jeito. Até que apareceu um cirurgião que disse que tinha 

uma operação que podia curar o fazendeiro. Dito e feito, o fazendeiro voltou a enxergar tudo. Ficou tão 

agradecido que mandou fazer uma réplica deste tamanho do olho humano e deu de presente pro médico 

botar no consultório. O médico olhou pro presente e disse: “ainda bem que eu não lhe operei de 

hemorróidas!” (Gargalha. Pára.) Que piada de mau gosto, não é? Mas tá no texto; eu não posso fazer 

nada. Bom, vamos deixar as piadas pra lá. Alguém tem alguma dúvida sobre a história, alguma coisa 

que não ficou bem clara? Porque a peça é complicada; e vai complicar mais ainda. Não viu a outra 

dizer que Maria Helena tá viva? Como é que pode? Se o nome da peça é Quem matou Maria 

Helena?? Podem perguntar; precisam ter vergonha não. (Responde às questões do público até o 

momento de começar o terceiro ato.) Já tá na hora; vamos começar o terceiro ato. Por favor, você pode 

me devolver o texto? Obrigado. (Pega o texto. Posiciona-se para o começo do terceiro ato. Apagam-se 

as luzes. Espera-se o silêncio do público.) 
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TERCEIRO ATO 

 

 

 (Luz.) 

 

MÁRIO AUGUSTO – Maria Helena, viva? Aquela mulher queria me convencer de um absurdo daqueles. Eu 

vi Maria Helena morta! Eu estive pessoalmente com a defunta! “Aquela não era Maria Helena!” 

(Pequena pausa.) “Eu vou lhe contar; você precisa saber. Eu sou sua irmã, Mário Augusto. E Maria 

Helena também. Éramos seis.” Moça, a senhora tá gozando com minha cara só porque eu gosto de 

novela? “Não! Não é gozação. Nossa mãe teve seis filhos na mesma gravidez: três meninos e três 

meninas - idênticos. Depois de dar à luz a última criança, ela não resistiu e morreu. Nosso pai, 

desesperado, se matou. Fomos mandados para orfanatos. Separaram os meninos das meninas. Quatro 

foram adotados; só restaram Mário César e Maria Helena.” (Pequena pausa.) “Eu só fiquei sabendo 

que tinha irmãos há poucos meses. Comecei a investigar minhas origens, na esperança de encontrar 

meus irmãos. E encontrei todos. Ou quase todos. Mário César morreu ainda criança num terrível 

acidente. Ele e Mário Ernesto, nosso outro irmão, o primeiro a ser adotado, os dois estavam brincando 

num riacho quando Mário César bateu a cabeça nas pedras. Morreu na hora. Imaginei o que Mário 

Ernesto deveria ter sentido, mas, depois, descobri uma coisa que me inquietou: os pais adotivos de 

Mário Ernesto morreram num incêndio misterioso. Passei a desconfiar que Mário Ernesto havia 

matado os pais adotivos e que, talvez, a morte de Mário César não tivesse sido um acidente. Localizei 

Mário Ernesto, mas não me aproximei dele. Vi que ele e Maria Helena eram amigos. Quando soube da 

loura da padaria e vi as fotos no jornal, me senti culpada. Achei que fosse Maria Helena e que eu 

poderia ter falado pra ela sobre minhas desconfianças. Mas aí, uma coisa me chamou atenção: Maria 

Helena, quando criança, foi operada. Apendicite. Descobri isso no orfanato. Só que a loura da padaria 

não tinha nenhuma cicatriz. Aquela era nossa outra irmã, que Mário Ernesto e Maria Helena se 

juntaram para matar. E acho que eles querem nos matar também. Por isso, vim lhe contar tudo; eu não 

quero ser nem quero que você seja... a próxima vítima. Só não entendi por que você pensa que matou 

Maria Helena.” Ah, é uma história muito longa, e eu não estou com a menor disposição pra contar tudo 

de novo. Quem era a nossa outra irmã? E como Maria Carmem sabia que a loura da padaria não tinha 

cicatriz? Eram questões importantes que eu não pude indagar a Maria Carmem porque, quando eu ia 

abrir a boca pra perguntar, entrou um homem no apartamento e deu três tiros em Maria Carmem, que 

caiu a meus pés. Reconheci aquele homem - era o mesmo do vídeo, de luvas e óculos escuros. E, pra 

minha surpresa, logo atrás dele, apareceu Dona Maria Flávia, minha secretária. Bem que eu estava 

desconfiando dela! Dona Maria Flávia, eu sabia que a senhora estava metida nisto tudo! Ela deu uma 
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gargalhada: “Idiota! Maria Flávia está morta. Eu sou Maria Helena!” No mesmo instante, ela tirou a 

peruca de cabelos negros e deixou aparecer sua cabeleira loura. Era ela mesmo: Maria Helena. O 

homem de óculos escuros, que eu desconfiava que era Mário Ernesto, apontou a arma pra mim e falou: 

“Chegou a sua vez, Mário Augusto. Você é a última parte da nossa vingança.” Reconheci a voz. 

Vingança? Por quê? Eu não fiz nada! “Você foi adotado, Mário Augusto! Você não sabe o que é ver 

seus irmãos serem adotados, encontrarem uma família, e você ser o único rejeitado. Eu fui o rejeitado!” 

Tive que protestar: o quê? Rejeitado? Você foi o primeiro a ser adotado, Mário Ernesto! Ele sorriu: 

“Eu sou Mário César! Mário Ernesto morreu há mais de vinte anos. Eu o matei.” (Pequena pausa.) 

Que coisa sórdida! ... “Logo que chegamos no orfanato, uma mulher rica, que trabalhava lá por 

caridade, se encantou com Mário Ernesto e resolveu adotá-lo. Ficamos só nós dois. Depois, quando 

estávamos com quatro anos, veio aquele casal. Eu procurei agradar os dois de todas as formas pra que 

eles ficassem comigo, mas eles preferiram você.” (Chora convulsivamente.) “Eu fiquei sozinho no 

orfanato. Ninguém quis me adotar!” (Mário Augusto, chorando, mas sem convulsão.) Eu fiquei 

emocionado... Era meu irmão... Que história triste! ... (Mário César enxuga as lágrimas.) “Mário 

Ernesto ia sempre ao orfanato com a mãe adotiva dele, e nós brincávamos os dois. Eles tinham um sítio 

afastado da cidade, com um riacho no fundo. Numas férias, Mário Ernesto convenceu os pais adotivos 

a me levarem pra lá, passar o mês. Aí, uma tarde, Mário Ernesto e eu estávamos sozinhos e fomos 

tomar banho no riacho. Só faltavam dois dias pra eu voltar pro orfanato. Ele tava distraído, peguei uma 

pedra e bati na cabeça dele. Morreu. Na hora. Ele gostava de mim. Era o único que gostava de mim. 

Mas eu queria a família. Queria aquele sítio. Queria a vida dele. Por isso, eu o matei. Troquei as roupas 

da gente, joguei ele no riacho e, depois, fingi que estava em estado de choque. Ninguém desconfiou de 

nada. Fiquei muito tempo em ‘estado de choque’ e aproveitei pra ler o diário de Mário Ernesto. E 

virei... ele!” Eu estava indignado. Que absurdo! Só mesmo uma mente muito sórdida, como a sua, pra 

inventar uma coisa destas: se fazer passar pelo próprio irmão! “Não, essa idéia não foi minha! Eu tirei 

de uma novela: Mulheres de areia, primeira versão.” (Mário Augusto olha pro público.) “Gostei do 

que tinha feito com Mário Ernesto e decidi que faria o mesmo com você. Mas meus pais adotivos 

foram para outro país, por causa da tragédia, e eu tive que ir com eles. Só voltei pro Brasil poucos 

meses atrás, disposto a me vingar de você. Comecei a investigar e descobri nossas três irmãs. Duas 

adotadas e uma rejeitada, como eu: Maria Helena.” Já sei. Você encontrou Maria Helena e forçou a 

coitada a participar dessa sua vingança sórdida. (Maria Helena.) “Mas você é um idiota mesmo, Mário 

Augusto! Já viu homem nenhum me forçando a alguma coisa? Eu, Maria Helena, só faço o que eu 

quero. Antes de conhecer Mário César, eu já pensava em me vingar das irmãs adotadas. Não sabia 

ainda da existência de vocês dois. Mas, assim que Mário César me contou tudo, eu bolei um plano 

maravilhoso: mataríamos as duas, e você, Mário Augusto, seria acusado e condenado pelos crimes. 
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Porque um idiota como você merece apodrecer na cadeia. A morte é muito pouco. Como é que você 

nunca percebeu que a única diferença entre mim e Maria Flávia era a cor dos cabelos?” É que eu sou 

distraído. As duas eram tão diferentes. Como é que eu podia saber que eram a mesma pessoa? Maria 

Helena me deu um tapa na cara. “Idiota! Será que você, até agora, não entendeu que Maria Flávia era a 

nossa outra irmã e que está morta? É a loura falsa da padaria! Outra idiota. Tanto tempo trabalhando 

com você e nunca percebeu que os dois tinham a mesma cara. Ela não sabia que era adotada. Eu e 

Mário César contamos tudo pra ela antes de darmos as facadas. Um plano perfeito. Primeiro, te seduzi, 

o que foi fácil. Depois, no dia D, marquei um encontro pra tirar você daqui. Mário César se fez passar 

por você, e atraímos Maria Flávia pra cá. Aí, nós a matamos, pintamos os cabelos dela e, só então, 

gravamos o vídeo, que saiu primoroso. E o diário, com aquela história maluca de carta pra polícia? Só 

o vídeo era suficiente pra convencer todo mundo que você era o assassino. Do jeito que você é, era 

bem capaz de você mesmo se convencer de que era um assassino.” (Mário Augusto ri sem graça.) 

“Mas faltava Maria Carmem e, pra você não notar a falta de sua querida secretária, aí sim, eu me fiz 

passar por ela. E, antes que você me pergunte, essa idéia eu tirei de Mulheres de areia, segunda 

versão.” Tô começando a detestar novela. “O encontro, que marcamos para o começo da tarde, era na 

casa de Maria Carmem, a qual eu já estava vigiando, e que seria morta pela manhã. Quando você 

chegasse, eu estaria com uma peruca ruiva, lhe daria um sonífero, e você já acordaria preso, pois 

avisaríamos à polícia e deixaríamos a arma do crime em sua mão. Mas, não sei por que, Maria Carmem 

resolveu vir atrás de você. Ainda bem que eu estava vigiando quando ela saiu. Chamei Mário César, e 

viemos pra cá. Agora, está tudo bem.” Ela foi até a cozinha e trouxe um copo de leite. “Você está 

perdido, Mário Augusto. Temos o vídeo, suas digitais na faca, o sangue no seu quarto. A polícia vai 

adorar. Agora, você vai dormir e vai ser encontrado, com a arma do crime, junto ao corpo da vítima. 

Beba.” Sabia que, se bebesse daquele leite, estaria perdido. Tentei argumentar: Peraí, pessoal, a essa 

altura esse leite já tá estragado, azedou! Eles não quiseram conversa; me empurraram aquela coalhada 

goela abaixo. Logo, os olhos começaram a pesar, mas ainda tive tempo de perguntar o que eles iriam 

fazer depois de tudo. Disseram que passariam pelo apartamento de Maria Carmem pra destruir 

qualquer material que ela pudesse ter sobre eles e, no final da tarde, partiriam do país, em lua-de-mel. 

Estavam apaixonados. Mas vocês são irmãos!, bradei revoltado. Maria Helena retrucou: “Isto é apenas 

um detalhe.” Dormi. (Pequena pausa.) Trinta horas depois, quando eu acordei, foi que eu fiquei 

sabendo o que tinha acontecido. Maria Carmem, na verdade, não estava morta. Ela era policial - por 

isso sabia que a loura da padaria não tinha nenhuma cicatriz - e, como achava que estava correndo 

perigo, estava usando um colete à prova de balas. E mais: estava com um gravador e gravou tudo! 

Depois que eu dormi, e os outros saíram, ela chamou os colegas da polícia e foi atrás de nossos irmãos. 

Matou Mário César e travou um tiroteio daqueles com Maria Helena. Acabou levando um tiro na 
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cabeça. A polícia, quando chegou, não pôde mais salvar Maria Carmem. Nem conseguiu prender Maria 

Helena que, mesmo ferida, consegui fugir. Com a fita que Maria Carmem gravou, pude provar minha 

inocência. Com a repercussão do caso, meu negócio prosperou e, agora, sou dono de uma cadeia de 

abatedouros. Devia ser um final feliz. Mas não é. Fiquei totalmente só. Meus irmãos morreram; minha 

mãe adotiva, também, logo após aquele telefonema. O cemitério enviou, pra mim, a ossada de Mário 

César, digo, Mário Ernesto, mas nunca chegou. Só restou Maria Helena, que desapareceu. Mas eu 

tenho esperança de que ela ainda queira completar sua vingança e, pra isso, ela vai ter que voltar. Aí, 

eu vou poder dizer pra ela o que eu não consegui: que eu a amo e quero que ela se case comigo. Talvez 

ela diga, com aquele jeitinho doce: “Seu idiota! Nós somos irmãos!” E eu vou retrucar: Isto é apenas 

um detalhe. 

 

FIM 
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Apêndice para Quem matou Maria Helena? 

 

Mantive, no texto, os intervalos escritos originalmente. Porém, em 1996, alterei os intervalos para o 

jeito que estão a seguir: 

 

 

 

 

 

INTERMEZZO 1 

 

 

 (Luz na platéia e uma luz fraca no palco.) 

 

ATOR – Gente, agora, nós temos um intervalo. Não sei pra quê. O pior é que o diretor diz que eu tenho que 

ficar aqui, improvisando. Eu não sou ator de improviso. Eu sou ator de texto, ali, decorado. Não gosto 

de improvisar. Nunca gostei. Isso mesmo que eu estou falando agora pra vocês, pensam que é 

espontâneo? Nada! É tudo texto. Tudo decorado. Querem ver? (Entrega a alguém da platéia uma cópia 

do texto.) Pode verificar. Página (diz o número da página). Veja e passe pros outros. Ó: não vale olhar 

o final não! Senão perde a graça. É pra ver só a página nove. Bom, enquanto o texto vai passando, eu 

vou contar uma piada. Um fazendeiro rico tava com uma doença rara nas vistas e ia ficar cego. Médico 

nenhum tinha dado jeito. Até que apareceu um cirurgião que disse que tinha uma operação que podia 

curar o fazendeiro. Dito e certo, o fazendeiro voltou a enxergar tudo. Ficou tão agradecido que mandou 

fazer uma réplica deste tamanho do olho humano e deu de presente pro outro botar no consultório. O 

médico olhou pro presente e disse: “ainda bem que eu não lhe operei de hemorróidas!” (Gargalha. 

Pára.) Que piada de mau gosto, não é? Mas tá no texto; eu não posso fazer nada. Bom, vamos deixar 

as piadas pra lá. Já tá na hora; vamos começar o segundo ato. Por favor, você pode me devolver o 

texto? Obrigado. (Pega o texto. Posiciona-se para o começo do segundo ato. Apagam-se as luzes. 

Espera-se o silêncio do público.) 
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INTERMEZZO 2 

 

 

ATOR (com as luzes apagadas) – Pô! A gente não tinha combinado que não ia ter esse intervalo? 

 

 (Acendem-se as mesmas luzes do Intermezzo 1.) 

 

ATOR – Desculpa, gente. Outro intervalo. Tão desnecessário quanto o primeiro. Mas, vamos aproveitar que 

eu tenho que parar e... Alguém tem alguma dúvida sobre a história, alguma coisa que não ficou bem 

clara? Porque a peça é complicada; e vai complicar mais ainda. Não viram a outra dizer que Maria 

Helena tá viva? Como é que pode? Se o nome da peça é Quem matou Maria Helena?? Podem 

perguntar; precisam ter vergonha não. (Responde às questões do público até o momento de começar o 

terceiro ato.) 

 


