
Pelos Caminhos da Perdição 
(Waldir Correia) 
(João Paulo Bezerra – Adaptação) 

Personagens 
Funesta 
Mortalha 
Clarissa 
 
 

(O cenário é uma sala de estar composta de móveis antigos e de tons escuros.  
A penumbra predominante, rasgada apenas por um facho tênue de luz, acentua a silhueta 

sinistra de uma mulher (Funesta) que se empenha cuidadosamente em escrever uma carta. 
Apesar da aparência pouco convencional, seu rosto é iluminado por um sorriso de escárnio que 
denota uma possível trama que está sendo traçada no mais absoluto segredo) 
 
 
 
FUNESTA –Agora vai! Meu Pai, depois de tanta peleja finalmente tá me dando coragem e ei de ir 
até o fim... 
Sei que posso arder no fogo do inferno desde que inventei loucura, mas não tem outro jeito não, 
mas depois que tudo der certo e o sabor áspero do abismo assumir o buquê suave e adocicado 
dos melhores vinhos, nossas vidas vão tomar o prumo certo que sempre existiu dentro dessa 
casa. 
 Vou dar um fim nessa ameaça que ronda a gente, nem que estoure as últimas pregas da 
barra da saia de Maria Madalena, mas vou garantir que nenhuma vileza caia sobre o bom nome 
dessa família... 
 
MORTALHA – (Voz vinda de dentro da casa) Funesta!... O que diabo é que tu está fazendo eim? 
 
FUNESTA – Oração para as almas! 
 
MORTALHA – E nem me Chamou? 
 
FUNESTA – Já terminei!...Mas daqui a pouco a gente começa de novo... (Cochichando) Assim 
que eu der início a meu plano... 
(Sai de cena cantarolando e levando dentro do busto uma carta... Depois de uma curta passagem 
de tempo com afazeres domésticos, as duas viúvas, de forma compenetrada, andam pela casa 
com passos enérgicos, porém silenciosos. Mortalha para por um momento e passa a observar a 
irmã) 
 
MORTALHA – Posso saber o que tu anda fazendo? 
 
FUNESTA – Ajudando, Porquê? 
 
MORTALHA - Vixi! Ajuda é uma palavra que não tá no teu dicionário, ta escrito nas rugas da tua 
testa: “Imprestável”  
 
FUNESTA – Ave Maria! Se eu deixo de fazer os trabalhos de casa, tu reclama, quando tou 
disposta, tu vem com essas agressões, Não sei mais o que fazer pra agradar...  
 
MORTALHA – Se tu não fosse tão dissimulada já me agradaria! 
 
FUNESTA – E tu ta falando de que mesmo? Não tou entendendo nada! 
 



MORTALHA – Não se faça de besta Funesta!... Toda vez que tu vem me ajudar em alguma coisa 
de casa é porquê algum dilúvio se aproxima, me poupe dessa angústia 
FUNESTA – Ave, vou fazer de conta que nem ouvi!  
 
MORTALHA – Quer que eu repita? 
 
FUNESTA – Se vai lhe fazer bem! Quero apenas alertá-la que você ta ficando muito difícil nossa 
convivência viu, já ta ficando aborrecido isso...Ave Maria! 
 
MORTALHA – Mas olhe, até  quando tu acha que pode me enrolar? Vai me apunhalar agora ou 
vai se preparar mais? 
 
FUNESTA – Eita! que juízo que tu faz de mim Mortalha!... Não posso nem ser útil? Eu só acho 
que estamos ficando velhas e cansada e nada mais justo que a gente dividir as tarefas de casa. 
Afinal de conta somos irmãs e você sabe muito bem que me preocupo com sem bem-estar... 
 
MORTALHA – Funesta!... 
 
FUNESTA – Tu já notou que o dia hoje tá bem escurecido, anuviado...Esse tempo assim faz a 
gente ficar mais amorrinhada, cansada... 
 
MORTALHA – Pois o meu dia está a toda velocidade e eu muito da disposta! 
 
FUNESTA – Com certeza uma dessas nuvens carregadas achou de repousar sobre nossa casa 
hoje...Por que é que a gente não aproveitamos para iniciar uma daquelas conjurações que tanto 
apreciamos? Eu penso que assim estaremos...  
 
MORTALHA – Vai insistir nesse retardamento mesmo sabendo que falta quase nada pra eu te 
desmascarar Funesta? Não tou acreditando que tu me acha tão desprovida de inteligência! 
 
FUNESTA – Está certo!... Já que quer tanto saber... 
 
MORTALHA – Faço questão absoluta que tu me diga o que tá acontecendo! Bora, desembucha, 
Vomita! 
 
FUNESTA – Não quer antes sentar não Mortalha? 
 
MORTALHA – Meu Pai Eterno!... É pior ainda do que eu imaginava. 
 
FUNESTA – Pronto! Já começou a se agoniar por conta própria. Nunca conseguiu ouvir uma 
única frase sem transformar as coisas num inferno! 
 
MORTALHA – Não é possível que tu esteja realmente acreditando que pode me fazer de besta 
desse jeito! 
 
FUNESTA – Pois então, não passa pela tua cabeça que pode não existir nada? 
 
MORTALHA – Não! 
 
FUNESTA – Afffff!... Cada dia que passa teu temperamento fica mais insuportável. Deixa de ser 
enjoada Mortalha... 
 
MORTALHA – Fala! 
 



FUNESTA – Pois muito bem! Vou dizer da maneira mais direta possível, vai ser tão direto que tu 
vai implorar para que eu me cale e eu ainda vou continuar soltando a desgraça nos teus 
ouvidos...  
 
MORTALHA – Pois acredite: meu coração não vai mais é aguentar essa tua ladainha.  
FUNESTA – Como você bem sabe, desde pequenininha sempre fomos muito unidas. Apesar de 
algumas poucas alegrias que tivemos, a tristeza, o desespero, a agonia da fome que sempre 
estiveram presentes em nossas vidas...Na condição de irmã mais casta... 
 
MORTALHA – Eim?!... 
 
FUNESTA - Digo: mais velha, me vejo na obrigação de preservar toda a sua integridade. Dito isso 
e segura de que tudo que faço vai de encontro a seus interesse...(chorosa) 
 
MORTALHA – Para!... Tá achando que minha paciência não tem fim Funesta? É? 
 
FUNESTA – Mas... 
 
MORTALHA – Tu pensa que com essa conversa sem fundamento vai te assegura por muito mais 
tempo? Olha pra minha cara e diz? Eu pareço da ficando caduca? Esclerosada? 
 
FUNESTA – Ô, a pobrezinha... Eu fico tão entristecida por tu, minha irmã... 
MORTALHA – Entristecida por mim? O que faz tu pensar que é melhor que eu? 
 
FUNESTA – Já disse:... Sou a mais velha e mais experiente 
 
MORTALHA – Isso não é desculpa não! Nossa avó tinha muito mais idade e no fim da vida já 
vinha comendo até tanajura! 
 
FUNESTA – Algum bom motivo devia ter... Porque tu não prova? 
 
MORTALHA – Tanajura?... Não muito obrigada... Elas são secas demais... Talvez ainda se 
besuntasse com uma creme de ... (Caindo em si)... mas o que tu ta tentando fazer comigo em 
Funesta? 
 
FUNESTA – Eu?... Oxe, nada. 
 
MORTALHA - Quer ter a bondade de voltar ao nosso assunto? 
 
FUNESTA – Qual?... O da debilidade? 
 
MORTALHA –Da tua mania de enrolar a conversa. Tu tem e prazer e fazer isso é?  
 
FUNESTA – Minha irmã eu só quero é lhe poupar porquê sei como sua saúde é frágil. 
 
MORTALHA – Eu tou vendo... Ta é se fazendo com minha agonia! Vem, bota aqui a mão no meu 
coração e sente, Sentiu? Bate duas vezes e descansa uma. (chorosa) 
 
FUNESTA – Tou achando que tu teve uma piora... Ele tá é batendo uma vez e descansando 
duas... 
 
MORTALHA – Tá vendo?! (Mudando de tom) vamos vê Funesta, diga logo o que tem pra mim 
dizer, tu mesmo sempre fala que entre nós não existe segredo, pois não comesse agora não, 
somos só nós duas nessa casa, tá lembrada? 
 



FUNESTA - E como é que eu posso me esquecer, sempre dividimos desde o penico até os 
pesadelos Mortalha. 
 
MORTALHA – Pois então?... 
 
FUNESTA – Aaaaaiii, Só tou tentando achar um jeito de te dizer o que está por vir, sei que tu caia 
pealas paredes se estrebuchando como sempre faz...Um drama sem fim!  
 
MORTALHA – Eu prometo que manterei a calma e a serenidade mulher de Deus. 
 
FUNESTA – E quantas vezes tu já me prometeu isso mesmo? 
 
MORTALHA – Eu mudei, Juro por Nossa Senhora da Compostura!  
 
FUNESTA – Então se prepare! 
 
MORTALHA – Já tou preparada desde que ti vi ajudando na casa criatura. E hoje sou outra 
pessoa, centrada, forte e consciente. 
 
FUNESTA – Já não somos apenas nós duas nessa casa, Mortalha, minha irmã. Existe uma 
terceira pessoa a caminho. 
 
MORTALHA – Repete! 
 
FUNESTA – Isso nunca passou penha minha cabeça... Mas aconteceu e agora não tem como 
voltar atrás.  
 
MORTALHA – Três?!... Quer dizer que?! O que quer dizer mesmo? 
 
FUNESTA – Ô, minha irmã, se soubesse o quanto relutei para evitar isso. (chorosa) 
 
MORTALHA – Minha Nossa Senhora da Falta de Chão!... Agora não tenho é mais nenhum 
batimento! 
 
FUNESTA – AAAAiiii, Se pudesse ver as noites que passei em claro, remoendo, se engasgando 
com meu cuspe seco. 
 
MORTALHA – Se engasgando pra eu não ouvir, acredito! 
 
FUNESTA – Sim... Mas eu queria tanto que tivesse presente... Acompanhando meu 
sofrimento... vendo o quanto é difícil pensar quando estamos de mãos atadas. 
Por isso é tão difícil reagir quando estamos num beco sem saída...  
 
MORTALHA – Atadas?!... 
 
FUNESTAS – Sim... Mas aguentando a dor com bravura. Ah, Mortalha...Se tu soubesse como eu 
queria que tu tivesse comigo. 
 
MORTALHA – Tou vendo...Queria uma platéia para registrar tuas noitadas?!... 
 
FUNESTA – Esperei muito por isso. 
 
MORTALHA – Rameira! Sempre soube que, nas escondidas, o fogo te corrompia por baixo de 
todo esse luto! Messalina! 
 



FUNESTA – O quê?!... 
 
MORTALHA – Funesta,... Não é possível que tu... Como é que teve a ousadia?!... Perdeu de vez 
a vergonha? minha Nossa Senhora do Desgosto infinito! 
 
FUNESTA – O que é que tu ta pensando criatura? 
 
MORTALHA – Como se não bastasse, ainda quer me convencer de participar das tuas 
orgias...Pouca vergonha! 
 
FUNESTA – Epa! Dobre sua língua antes de falar de meu comportamento.... Meu 
comportamento... 
 
MORTALHA – Pernicioso! 
 
FUNESTA – Mas nunca mais repita essa besteira Mortalha. 
 
MORTALHA – E vai fazer o que?... Me estrangular com sua sinta liga vermelha? 
 
FUNESTA – É bem verdade que sempre fui o baluarte desta instituição que tu, vulgarmente 
chama de família! Além disso, tu é que tem a tendência de se entregar ao desfrute que eu, sabia? 
 
MORTALHA – Eu?!... 
 
FUNESTA – Ave Maria, e o que que eu tou dizendo?... Por que é que tu sempre faz questão de 
me deixar atordoada com teus ataques de pelanca? 
 
MORTALHA – (Apavorada) Tu ta achando que eu... 
 
FUNESTA – Não tou achando nada!... Não ta vendo que essa conversa já ta tomando um rumo 
diferente da inicial... 
 
MORTALHA – Não sei,... Para falar a verdade, faz tanto tempo que não dou uma ajeitada nos 
cabelos...talvez se... 
 
FUNESTA – Mortalha!... Mais uma blasfêmia e eu te rebolo pra fora dessa casa! 
 
MORTALHA – Tu ia essa coragem? ... 
 
FUNESTA – Não duvide de mim não, mocinha! Posso aguentar até a injustiça,... Mas 
depravação... NUNCA! 
 
MORTALHA – É mesmo?... Se não fosse pelo mofo das tuas roupas, com certeza já tinha 
mostrado toda tua depravação pra toda a cidade. 
 
FUNESTA – (Incrédula) Um dia tu vai prestar conta por essa calunia comigo viu? 
 
MORTALHA – Então me responda: Essa criança que está por vir vai cair do céu por acaso? 
 
FUNESTA – Mas eu não estou dizendo! ... já conseguiu mudar toda a história sem deixar nem eu 
terminar. Já veio atirando pedras! Não entendeu uma palavra do que eu disse criatura. 
 
MORTALHA – E não era de sexo e pravaricação que tu tava falando? 
 
FUNESTA– Valha-me, Deus!... 



 
MORTALHA – E aquela história de noites em claro,... Sufocando,... Mãos atadas?... 
FUNESTA – Ave Maria, tá possuída pelo Tinhoso é! 
 
MORTALHA – (Arrependida) Ai! Eu não sei o que deu em mim... De repente eu fiquei atordoada 
e misturei as coisas, como se uma força desconhecida estivesse me arrastando pro pecado! ... 
 
FUNESTA – (Aflita) Ai não!...Já começou... Já tou sentindo que que muita coisa e muitas 
mudanças tão vindo por ai. A gente precisa tomar cuidado 
 
MORTALHA – Como assim Funesta... Tomar cuidado com o que?... O quê já começou? ... E 
essas mudanças? Tu falou em mudança, a gente não gosta de mudanças Funesta! 
 
FUNESTA – Preferi não dizer nada por que não queria lhe causar sofrimento antes da hora. Mas 
com a como a coisa já está para acontecer, já sinto que nada vai ser como era antes e.... 
 
MORTALHA – Vai recomeçar de novo com essa conversa besta? 
 
FUNESTA – Minha irmã querida, você tem que ser forte. 
 
MORTALHA – Ô Minha Nossa Senhora da Conversa Mole, tu não ta vendo que o que tá me 
matando é esse teu suspense?  Vai logo, não me poupe de nenhum detalhe. 
 
FUNESTA – Pois bem... Há algum tempo jogaram uma carta por baixo da nossa porta...Uma 
carta! 
 
MORTALHA – Uma carta? 
 
FUNESTA – Pois é, eu também fiquei apavorada. 
 
MORTALHA – Eu nem estou apavorada... Estou é curiosa. 
 
FUNESTA - Levei umas semanas criando coragem para abrir essa carta, até que um dia isso 
aconteceu, depois de pensar muito... 
 
MORTALHA – (Agarrando-se à irmã) O que tinha escrito nessa carta?... Diz, senão eu arranco as 
palavras da tua boca goela abaixo... 
 
FUNESTA –Calma, ela não estava assinada, mas o papel mostrava que vinha de um colégio... 
 
MORTALHA – Um colégio? 
 
FUNESTA – Um colégio interno, pra ser mais exata. 
 
MORTALHA – Quanto mais eu ouço, menos eu entendo...Por que recebemos a carta de um 
colégio? O que eles podem querem de nós? 
 
FUNESTA – Esta é a parte assustadora... 
 
MORTALHA – (Pegando a espátula que está sobre a mesa). Ou tu chega logo no final dessa 
história ou eu corto minha garganta na tua frente criatura! 
 
FUNESTA – (Tomando a espátula de suas mãos). Eles estão dizendo na carta, com toda certeza, 
que uma de suas internas é nossa sobrinha. 
 



MORTALHA – (Atarantada) Um copo D’água!... 
 
FUNESTA – Calma! 
 
MORTALHA – Uma cocada!... Uma tigela de sopa!... Um cachimbo!... 
 
FUNESTA – Mortalha, você disse que ia manter o controle e a serenidade. 
 
MORTALHA – (carga dramática) AAAAiii não!...Já tou vendo que só a morte pode livrar a gente 
dessa maldição! Vou entregar a alma a Deus e o corpo a terra fria... 
 
FUNESTA – Por favor, pensa bem antes de se agorar! 
 
MORTALHA – (Caindo em si) Tá, ta bom, ta bom, estou calma! 
 
FUNESTA - A situação é muito delicada, eu sei, mas não a gente não pode se precipitar em... 
 
MORTALHA – Funesta e tu ta acreditando mesmo no que ta me dizendo?... Essa é a história 
mais estapafúrdia que já ouvi. 
 
FUNESTA – Mortalha, minha irmã, acorda! 
 
MORTALHA – Criatura não ta vendo que isso não faz sentido? .... É claro que se a gente tivesse 
uma sobrinha não ia esquecer. Não é não? 
 
FUNESTA – Pensa Mortalha! 
 
MORTALHA – Quando mamãe morrei a gente já era menina moça convencida de uma vida casta 
e anos mais tarde, com o falecimento de papai ficou encerrada qualquer chance de a gente ter 
uma...Oh!  
 
FUNESTA – Tou vendo que está começando a entender... 
 
MORTALHA – Papai?!... Será que ele teve a coragem de... me devolva essa espátula que vou 
enfiar...! 
 
FUNESTA – Decididamente, agora não é hora de perder o juízo! 
 
MORTALHA – Me escute, nada do que está me dizendo está acontecendo de verdade, 
entendeu?!...já sei, deve ser aquela nuvem carregada que falou agora a pouco que ta lhe 
influenciando e lhe confundindo. Ou então é um daqueles pesadelos que a gente costuma ter 
juntas, é isso! 
 
FUNESTA – Não tá vendo a besteira que tá falando criatura? 
 
MORTALHA – (se beliscando e a irmã). Daqui a pouco a gente acorda e nossa vida tediosa e de 
privações volta ao normal. 
 
FUNESTA – Escuta criatura: mão é pesadelo não, o que ta feito, tá feito. 
 
MORTALHA – Nunca? ... jamais! ... Funesta, tu não é mais velha e mais experiente diz... Diz que 
tem uma maneira, pelo menos uma, de isso ser um engano?! 
 
FUNESTA – É melhor tu não se agarrar a esperança. Já está tudo confirmado. Temos ou já 
tivemos uma meia irmã que é filha de nosso pai com uma kenga! 



 
MORTALHA – Kenga?!... 
FUNESTA – Sim!... Kenga!... Rapariga!... Biscate!... Messalina... 
 
MORTALHA –Tá bom! ... já entendi... Tou até com medo de perguntar onde a kenga vive. 
 
FUNESTA – Ninguém sabe se ela ainda vive. Mas pouco antes de sumir no meio do mundo, ela 
deixou a criança, ainda pequena, naquele colégio. Como infortúnio gera desgraça, eles acabaram 
localizando a gente e agora tão dizendo que não podem mais ficar com a menina 
 
MORTALHA – Meu Deus!... Só pode ser uma maldição!... Um castigo... O que mais poderia 
acontecer para nos corromper de vez? 
 
FUNESTA – Eles vão mandar a menina ainda hoje pra viver com a gente. Eu sei que é tudo muito 
delicado, mas... 
 
(Mortalha cai desmaiada) 
 
FUNESTA – (Correndo até a irmã) Mortalha, fala comigo minha irmã! .... Será se eu fui muito 
direta? 
 
MORTALHA – (Recobrando os sentidos) Onde é que eu tou?... O que que foi que aconteceu?... 
 
FUNESTA – Seja forte, Mortalha! 
 
MORTALHA – Eu tava no teto!... Vi meu corpo estendido no chão e minha alma sendo entregue 
a Deus... 
 
FUNESTA – Mortalha! 
 
MORTALHA – Tinha uma luz bonita... 
. 
FUNESTA – Já chega criatura! .... Vamos parar com essa “luxúria” de sofrer mais que a gente? .... 
Eu sei que é tudo é muito delicado, mas a gente tem que planejar o que vai fazer imediatamente! 
 
MORTALHA – Como assim, que plano? 
 
FUNESTA – Aquela cria deve chegar a qualquer momento. A gente precisa está preparada para 
uma batalha de sangue e carregar essa cruz! 
 
MORTALHA – E tu ta pensando realmente em manter aquele fruto do pecado aqui em nosso 
santuário? .... Ficou doida de vez?!... Quebrou teu jejum hoje foi? Não passou sabonete enquanto 
tomava banho ontem não né? 
 
FUNESTA – (Fazendo sinal da cruz) Nunca estive tão certa do que tem que ser feito. 
 
MORTALHA – (Levantando-se) A gente pode fugir! Vamos embora pra um lugar mais isolado 
ainda onde ela nunca vai encontrar nós duas. 
 
FUNESTA – E deixar uma mancha em nossa história solta por ai? .... Nem pensar! ... Agora que 
se sabe que além de nós, existe mais um parente vivo, temos a obrigação de abri nossas portas e 
manter o controle. 
 
MORTALHA – Reconsidere! Pense no perigo de a gente ser maculara! Não fica com medo não 
de ter uma estranha entre nós.  



 
FUNESTA – Não é bem uma estranha, querendo ou não é uma sobrinha. 
MORTALHA – Sobrinha é parente distante! 
 
FUNESTA – Também acho, mas não importa. Talvez exista uma chance de uma vida em comum 
ser bom pra nós. 
 
MORTALHA – Então me diga de que jeito. 
 
FUNESTA – Tem que ser levado em conta que ela foi educada em um colégio interno só para 
mocinhas. Segundo eu soube, é um colégio muito rigoroso. 
 
MORTALHA – Ainda me preocupa sua descendência, seu passado. 
 
FUNESTA – Bem, quanto à descendência, não temos muito o que fazer, mas em relação à sua 
vida até agora, essa criança nem deve ter tido um passado... 
 
MORTALHA – Então deve ser muito novinha ainda! .... Qual a idade dela? 
 
FUNESTA – Não tem importância, ensinaremos a ela tudo que nunca aprendemos. Também 
vamos dar a ela uma visão ampla do mundo visto entre quatro paredes e de privações. E se em 
seu coração tiver qualquer vestígio de felicidade, nos encarregaremos de arrancar isso dela. Vai 
perder essa oportunidade? 
 
MORTALHA – E por que nós? .... Desde que decidimos pela solidão, as sombras e o silencio são 
nossa única companhia. Só em pensar mais uma pessoa circulando pela casa vai parecer uma 
multidão... já tou tão acostumada com esse silêncio de morte e esse cheirinho gostoso de mofo 
que não sei se vou aguentar um som alegre da juventude ecoando pelos cantos da casa.  
 
FUNESTA – Não tá vendo que só resta a ela nós duas de parentes? 
 
MORTALHA – Não tem jeito. Ainda não consigo engolir essa história Funesta. 
 
FUNESTA – Mas ela é a última parente viva... O perigo de ela destruir toda nossa vida honrosa é 
pior ainda. 
 
MORTALHA – E como é que isso poderia acontecer? 
 
FUNESTA – Simples: Ficando solta pelo mundo, não é não? 
 
MORTALHA – Isso é verdade! .... Agora me lembro que sempre nos aterrorizou a ideia que 
algum parente pudesse cair no mal caminho e manchar o nome da família. E agora quando eu 
tinha certeza que eram só nós duas aparece essa...  
 
FUNESTA – Pois então! Agora a gente pode se livrar desse perigo! Vai viver nessa casa de baixo 
dos nos olhos atentos. Vamos transformar ela numa “viúva castíssima” e poderemos respirar 
aliviadas em saber que toda nossa estirpe se encerra aqui. 
 
MORTALHA – Eu não tinha pensado nisso. Será que a gente consegue? 
 
FUNESTA – Com certeza. 
 
MORTALHA – Assim o bom nome dessa família chegará ao fim de forma pura e intocada. Já 
posso até sentir mamãe e vovó se se esborrotando de orgulho sabendo do afinco que tivemos em 
preservar esse legado. 



 
FUNESTA – (em tom solene) É verdade... Depois de uma vida tão longa e rebuscada, eis que 
surge, talvez, nossa última provação... Nunca pensei que chegaria um dia em que teria que dividir 
meu espaço com alguém... 
 
MORTALHA – Com quem será que a menina parece? 
 
FUNESTA – Bem.... Deve parecer com a gente quando era mocinha. 
 
MORTALHA – Tou começando a sentir uma coisa ruim !... Acho que deve ser ansiedade, né 
não? 
 
FUNESTA – É natural. Mas veja o lado bom de todo esse infortúnio: Ela já vem com uma 
educação e uma postura apuradíssima. 
 
MORTALHA – É. Vendo por esse lado, teremos companhia para nossas novenas...os jejuns 
prolongados, as penitências.... Espero, sinceramente que ela seja religiosa ao estremo! 
 
FUNESTA – Já ouvi falar de beatas que se anunciaram ainda meninas. Quem sabe a gente não 
esteja recebendo essa graça? 
 
MORTALHA – Tomara que sua cara seja cheia de sarda e espinhas, e que seus dentes já 
estejam todos amarelados e amolecendo.  
 
FUNESTA – E com um pouco de sorte, talvez até as pernas finas e cambota. 
 
MORTALHA – Deus te ouça!... Deus te ouça!... 
 
(Enquanto falam, entra Clarissa com jeito tímido, mas decidido, parando atrás das mulheres) 
 
CLARISSA – Com licença!... 
(As viúvas ficam paralisadas de medo sem se voltarem) 
 
CLARISSA – Titias?... 
 
(As irmãs saem do transe e, agora alegres, se viram ao mesmo tempo. O susto é recíproco. 
Clarissa, correndo apavorada, é detida antes de sair da casa) 
 
MORTALHA – Parada! 
 
(Avançam sobre a jovem que agora permanece sem reação) 
 
FUNESTA – “Quem és tu”? Como se atreve a adentrar neste recinto tão... 
 
CLARISSA – Bem... A porta tava aberta, então eu pensei que... 
 
MORTALHA – (Para Funesta) Tu deixou a porta aberta? .... Perdeu o juízo? 
 
FUNESTA – Deixei, estamos esperando nossa sobrinha, não é não? 
 
MORTALHA – Isso não justifica o fato de a gente ficar exposta a todo tipo de ameaça meu Deus, 
já pensou numa invasão, Sabe mais o quê...  
 
FUNESTA – Não vai começar com esta mania de achar que... 
 



CLARISSA – Me desculpem! Não quero interromper essa discursão das senhoras, mas... 
MORTALHA – Então cala tua boca! 
 
FUNESTA - Não percebeu ainda que tu é o motivo de tanta desavença?! 
 
CLARISSA – Eu só acho que vocês não estão entendendo... 
 
MORTALHA – Tu não acha nada! não entendeu ainda que temos o coração amargo e 
intolerante! 
 
FUNESTA – A gente até podia, com toda uma naturalidade, te açoitar até teu sangue escorrer 
pelas tuas pernas e depois te jogar pros cachorro acabarem de te estraçalhar. 
 
MORTALHA – E essa sua roupa indecorosa não serviria, sequer, para limpar nossas... 
(gesto que conota as partes mais intimas) 
 
FUNESTA – Psiu!... Não desça ao patamar dela! 
 
CLARISSA – Credo!... Alguém pode me dizer o que está acontecendo aqui? 
 
FUNESTA – E com que direito tu pensa que pode se meter nos nossos desacordos?! Ainda mais 
essa! 
 
MORTALHA – Era só o que nos faltava! .... Num dia macabro sombrio como esse,  
Uma cunhã invade nossa casa, nosso santuário, e de repente me vejo pressionada entre as 
paredes a dar satisfação!  
 
CLARISSA – Calma, gente!... Foi só uma pergunta bobinha! 
 
FUNESTA –. Guarde suas perguntas besta para quando voltar à casa de tolerância de onde saiu. 
 
MORTALHA – Agora volta por onde entrou, eu e minha irmã Funesta estamos esperando uma 
parente querida. 
 
FUNESTA – É verdade.... Não queremos de jeito nenhum, com tua presença aqui, ela tenha uma 
ideia errada do nosso comportamento. 
 
(As duas vão conduzindo a jovem até a saída) 
 
CLARISSA – Mas eu sou da família! 
 
AS DUAS – O quê?! 
 
FUNESTA – Olhe bem: eu não tolero petulância de espécie alguma... Se tá pensando que... 
 
CLARISSA – Sou sua sobrinha. 
 
FUNESTA – Misericórdia!... 
 
MORTALHA – Mas como meu Deus? ... Não pode ser!... A gente nunca teria uma sobrinha de 
aparência tão saldável. 
 
FUNESTA – Com certeza se confundiu de porta aberta! ... Só pode ser isso! 
 
CLARISSA – É Impossível... Só existe sua casa nessas redondezas. 



MORTALHA – Pode nos confirmar se estudava numa instituição religiosa de alto nível? 
 
(Clarissa dá uma risada irônica) 
 
AS DUAS – Sim ou não?!... 
 
CLARISSA – (Com ar de menina ingênua) Sim. 
 
MORTALHA – Agora sim tá ficando tudo nebuloso... 
 
FUNESTA – Calma. Vamos esclarecer tudo... Quem são teus pais? 
 
CLARISSA – Meu pai nunca soube quem é... Minha mãe viajou logo depois que me deixou no 
colégio...Nunca mais deu notícias. A única coisa que sei com certeza, é que ela é sua irmã. 
 
MORTALHA – Valha-me, Senhor! 
 
FUNESTA – Sossega, não vou permitir que ela nos afunde num mar de lama. 
 
CLARISSA – Será que antes das apresentações formais eu não poderia tomar um banho? A 
viagem foi longa e me deixou toda suadinha. 
 
MORTALHA – Me segura ou daqui a pouco não responderei por mim! 
 
FUNESTA – Está cheiroda até demais, não vai precisar de um banho nem daqui a 10 anos. 
Agora me diga, como é seu nome?  
 
CLARISSA – Clarissa! 
 
MORTALHA – Ah, ah, ah, E ainda por cima com este nome! Tá claro que não é nossa parente 
(Mudando de tom) Pode dar meia volta e sair dessa casa agora. Chispa! 
 
CLARISSA – Sou eu mesma, eu juro! É claro que se eu pudesse escolher... 
 
MORTALHA – (À parte) Não entendi! 
 
CLARISSA – Olhem aqui, me mandaram do colégio pra cá quando receberam essa carta enviada 
pedindo guarda... Tá vendo? Nela estão pedindo para que eu me mudasse pra cá, porquê sou 
sua sobrinha e querem cuidar de mim...E pra confirmar tudo que digo ainda está assinada por 
uma tal de Funesta. Não sei se isso é nome de gente, de qualquer forma... 
 
MORTALHA – Funesta?!... A idéia de trazê ela para cá foi sua?!... 
 
FUNESTA – Eu posso explicar! 
 
MORTALHA – É bom mesmo para oseu próprio bem! Então aquela história de que a gente 
tinha recebido uma carta era falsa? 
 
FUNESTA – De jeiro nenhum! Eu apenas omiti o fato de que, logo depois da noticia entrei em 
contato com o colégio.... Eu tinha certeza que tu nunca ia concordar comigo. Então, quando eu 
tive certeza da existencia da menina, achei que, para o bem de todos, era nosso dever cuidar da 
coisadinha... 
 
 
MORTALHA – Mas por quê criatura? ... A gente vive tão bem sozinhas... 



FUNESTA – Memoriazinha ruim a sua viu... Ainda a pouco a senhora estava decidida a me 
ajudar naquela missão... 
 
MORTALHA – Qual? 
 
FUNESTA – Você sabe: Novenas,... Viuvez,... Clausuras,...Flagelo 
 
MORTALHA – Ai! É verdade! Mas só de pensar em conviver com essa sonsa! ... 
 
CLARISSA – Titias!... (Reação da viúvas) Agora já poso chamar assim não é? Afinal, acredito 
que não ficou mais nenhuma dívida que somos parentes... 
 
FUNESTA – Alto lá!... Sinta-se menos especial! 
 
CLARISSA – É que eu queria saber sobre qual é a tal missão estão falando. 
 
MORTALHA – A de salvá-la, menina insinuante. 
 
CLARISSA – Mas salvar de quê? 
 
FUNESTA – Do mundo! Da perdição! Você vai esquecer tudo que já viveu até hoje e vai começar 
uma vida de penitências, vigílias... 
 
MORTALHA – E quando tiver totalmente purificada, aí sim, vai está pronta para se tornar uma 
viúva como nós. 
 
CLARISSA – Hein? Olha, eu sinto muito decepcionar as senhoras, mas nunca passou pela minha 
a vontade de ser viúva...Eu sempre sonhei em ser esposa. 
 
MORTALHA – O quê? 
. 
FUNESTA – Criança insolente! Engula suas palavras ou amargarás teu destino! 
 
MORTALHA – Eu disse desde o início que isso não ia dar certo. 
 
CLARISSA – Mas vejam se eu não tou certa... Como eu vou poder ser ser uma viúva se não me 
casar antes? 
 
FUNESTA – Quanto a isso não se preocupe... Com certeza vai casar. 
 
MORTALHA – Mas nunca haverá de consumar o ato da podridão. 
 
CLARISSA – Aff, mas como é que vou poder viver com essa vontade... Quer dizer...Com a 
tristeza de ter perdido um marido ainda na flor da idade? 
 
MORTALHA – Do mesmo jeito que nós! Nem pense que vai levar a vida do jeito que bem 
entender! 
 
CLARISSA – Mas então, gente, de que maneira poderia ser? 
 
FUNESTA – Da nossa! Fique sabendo que apesar de viúvas, continuamos intactas! 
 
MORTALHA – Imaculadaas! 
 
FUNESTA – Nenhum homem jamais nos sujou com seus toques. 



 
CLARISSA – É sério?! 
 
MORTALHA – Trazemos a mesma castidade de quando a gente era bebês. 
 
CLARISSA – Não tou entendo mais nada! Quer dizer que vocês se casaram, nunca 
fizeram...viraram viúvas... E só?!... Então para quê serviram os maridos? 
 
FUNESTA – Para nos dar esse título! Sempre desejamos o título de viúva apenas para reforssar 
nossa abstinência. 
 
MORTALHA – Assim como acontecerá com a senhorita! Logo que se livrar dessa atitude 
abusada  
 
CLARISSA – (Para Mortalha) A senhora poderia dar uma licencinha? (À parte). Esse assunto tá 
ficando muito interessante. (Voltando-se para Funesta). Me diga uma coisa, Titia. Esses maridos 
morreram de quê? 
 
FUNESTA – De prazer! Foram trazidos para esta casa amarrados. Com os olhos vendados para 
que não nos devorassem com seus olhares famintos pela luxuria animal... 
 
MORTALHA - E permaneceram desse jeito até que apodrecessem. Pudemos acompanhar 
enquanto seus corpos se decompunham, e o prazer que estavam sentindo em contribuir para o 
bem da moral. 
 
FUNESTA – (Puxando Clarissa pelo braço) Tá vendo mancha empoeirada no chão? 
 
CLARISSA – Tou... 
 
FUNESTA – Pois foi o que retou deles. 
 
CLARISSA – Carambola! ... 
 
MORTALHA – Não está se sentindo mais tranquila e desejosa agora? 
 
FUNESTA – Confessa, menina. Nossa história deixa qualquer uma motivada a ser como nós. 
 
CLARISSA – Sabe o que acontece? É que eu já tenho outros planos... 
 
FUNESTA – Pois deve esquecer deles! 
 
CLARISSA – Ai que vocês tão me deixando confusa! Deixe-me ver se estou entendendo 
bem...Vocês tão querendo dizer que, caso fique morando aqui, eu vou ter que passar por isso que 
vocês passaram? 
 
MORTALHA – Não é maravilhoso dedicar toda sua vida a absolutamente nada? 
 
CLARISSA – Ah, não sei não!... Preciso pensar um pouco... 
(Clarissa se afasta e começa procurar algo em sua mala) 
 
MORTALHA – Oh, Senhor misericordioso! Por que temos que passar por tudo isso? 
 
FUNESTA – Calma!... Para alcançar o triunfo, é necessário encarar alguns obstáculos. 
 



MORTALHA – Não me venha com essa conversa! Eu duvido que você ainda tenha paciência pra 
aguentar essa menina azeda e suada pois mais um minuto. 
 
 
FUNESTA – Engano seu! Depois desta aula de recato ebidicação, eu tenho certeza que ela está, 
apenas, fazendo doce. Já posso sentir no ar o frescor de sua viuvez. 
 
MORTALHA – Pois no ar, só consigo sentir um cheiro insuportável desse perfume vulgar. 
 
FUNESTA – Não seja tão dura Mortalha. Se olhar com atenção, garanto que vai encontrar algo 
de valor neste rostinho delicado e corado. 
(Voltam-se para Clarissa e levam um choque) 
 
MORTALHA – Meu Pai santissimo! O que é diabo é isso agora? 
 
FUNESTA – Tá comendo! 
. 
CLARISSA – É chocolate, meu Deus Salvador! 
 
MORTALHA – Agora você ultrapassou todos os limites da coerência! Nessa casa não se come 
menina! 
 
CLARISSA – Não se come? Como assim, não se come? 
 
FUNESTA – Não precisamos! Só nos preocupamos em alimentar o espírito e a melhor maneira 
para isso é através do jejum. 
 
CLARISSA – Nadinha? Nem uma castanha? Um amendoim? ... 
 
MORTALHA – Nada! 
 
CLARISSA – Olhe, eu sinto muito, mas eu sempre como chocolate quando fico nervosa. Ele me 
ajuda a relaxar, sabia? 
 
FUNESTA – Por acaso alguém aqui disse que quer relaxar? 
 
MORTALHA - Adoramos viverna tensão total e absoluta! 
 
CLARISSA – Tou achando que algumas coisinhas vão ter que mudar por aqui... 
 
MORTALHA – Como é?! 
 
FUNESTA – Quem está falando aqui neste momento?!... O Satanas?! 
 
CLARISSA – Ai que horror gente! Eu só queria falar uma coisa! 
 
MORTALHA – Lá vem mais besteiras. 
 
CLARISSA – Não é besteira não. Eu apenas tenho algumas carências também. 
 
FUNESTA – Muito bem. Afinal, o que poderia piorar nessa história? 
 
CLARISSA – É que no colégio, a gente sempre tomava chocolate quente antes de dormir... 
 
FUNESTA – vamos mudar de assunto! 



MORTALHA – Aqui nem pensar! 
 
CLARISSA – E mais tarde, eu e minhas amigas sempre nos reuníamos para falar de nossos 
sonhos...Nossos desejos... 
 
MORTALHA – Desejos?!... 
 
CLARISSA – Sim... O chocolate tem o poder de despertar alguns sentimentos. 
 
FUNESTA – Despudorada! Só não te queimo viva porque juramos em fazer de você uma pessoa 
honesta! 
 
CLARISSA – Mas o que foi que eu fiz? Acho que se vamos viver juntas, nada mais justo do que a 
gente se conhecer melhor. Só queria contar um pouquinho da minha... 
 
 
FUNESTA – Basta! Já conheço muito bem seu tipo! Não preciso de mais informações. 
 
MORTALHA – (Pegando a caixa de chocolate) Hummm!... Que cheiro... 
 
CLARISSA – Gostou, Titia?... Não é irresistivelmente delicioso? ...Pode ficar a vontade. 
 
 
FUNESTA – Mortalha! (Puxa a irmã para outro lado) Afaste-se deste pecado! 
 
MORTALHA – A gente precisa agir com mais rapidez, antes que acabemos questionando nossas 
próprias verdades. 
 
FUNESTA – Nunca! Vamos, sim, é mudar a vida “dessazinha” aí! 
 
MORTALHA – Isso! 
 
FUNESTA – A começar pelo nome. 
 
CLARISSA – Mudar meu nome?... Que loucura é essa, Titia? 
 
FUNESTA – É claro... Seu nome não tem peso. Ninguém pode respeitar uma pessoa que se 
chama “Clarissa”. 
 
CLARISSA – Meu namorado gostava. 
 
AS DUAS – (Perplexas) Teu o quê?!... 
 
CLARISSA – Hemenergildo... 
 
FUNESTA – Ah não!... Por favor!... Alguém pode me cutucar? 
 
MORTALHA – Cutucar?!... 
 
FUNESTA – Ai! (Para Clarissa) Tá vendo o que tu ta fazendo com a gente? Na verdade eu quis 
dizer “beliscar”. 
 
MORTALHA – Funesta, minha irmã, tou começando a achar que você está é gostando de toda 
essa situação... 
 



FUNESTA – O que! Acha que eu tou feliz em saber que ela é uma perdida? 
 
MORTALHA – Não é de sua vida mundana que estou falando, mas do fato de te me convencido 
a aceitar esta aberração dentro do nosso santo lar. 
 
FUNESTA – Ora, eu não podia nem imaginar que ela fosse desse jeito! 
 
MORTALHA – Não está conseguindo enchergar tudo isso Funesta?, com certeza respingará 
sobre nosso nome. 
 
FUNESTA – Agora é tarde...Já estamos atoladas até o pescoço... O jeito é continuar. 
 
MORTALHA – Bem, se já está dentro, então deixa. (Caindo em si) Senhor! Não acredito que 
disse uma coisa desta! 
 
 
FUNESTA – (Voltando-se para a sobrinha) Maldita!...Como teve coragem de se atirar no mundo 
deste jeito? É uma criança ainda! 
 
 
MORTALHA – Me diga uma coisa: se estudava em um colégio só para meninas, então como 
conheceu “Hemorroidino”? 
 
FUNESTA – Mortalha, não ESCULHAMBE, ainda mais, o que já está ESCULHAMBADO! 
 
MORTALHA- E o quê eu disse? 
 
CLARISSA – O nome dele é Hemenergildo e era o encarregado de entregar leite todo dia no 
colégio. Ele sempre ficava lhando pra mim, mas nunca pegou em nada! (Choque das tias nesse 
momento) um dia ele ouviu uma amiga me chamar e disse que meu 
Nome servia de inspiração para os poetas. Ah, Titia, Aí me apaixonei na hora... 
 
FUNESTA – Só por isso? 
 
MORTALHA – Fraquinha ela, não é não?! 
 
CLARISSA – (Suspirando) Humm, era tão lindo quando ele passava carregando “os latão” de 
leite para cima e para baixo... Ele tinha cheiro de queijo... Sabe, eu quase caia dura quando ele 
encostava em mim... 
 
FUNESTA – Encostava?!... 
 
CLARISSA - Na mão, e dizia que um dia havia de se casar comigo... 
 
MORTALHA – Afffff, pode parar por qui! ... Tu já falou muita besteira! Tá esperando conseguir o 
que? Atormentando com essas palavras “duras” essas pobres senhoras já aguardando o 
chamado pra eternidade? 
 
CLARISSA – (Para Mortalha) Ele me dizia umas coisas tão botinas do pé do houvido... 
 
FUNESTA – Ninguém aqui quer saber o que ele dizia! 
 
MORTALHA – Calma, minha irmã!... Também não é assim!... 
 
FUNESTA – Oche!, é tu ficou curiosa foi?! 



MORTALHA – E tu?... Por acaso estáva tapando os houvidos pra não escutar o que ela falou 
agora tava?...Pensa que eu não notei o brilho libidinoso espirrar nessas tuas olheiras fundas? 
 
FUNESTA – Ficou doida de vez foi!... Nada como umas boas chibatadas pra lhe livrar dessas 
tentação, viu Mortalha! 
 
CLARISSA –Gente!... Então vocês também gostam de umas tapinhas é?... 
 
MORTALHA – Não são tapinhas menina insolente!... É flagelação! 
 
CLARISSA – Podem até mudar o nome, mas é bom do mesmo jeito... 
 
AS DUAS – CHEGA!!! 
 
CLARISSA – (com sarcasmo) Olhe, Titias, eu adorei conhecer vocês, eu juro, mas eu vou voltar 
para o Hemenergildo... 
Mesmo sabendo que eu tenho uma família linda e acolhedora, eu quero ser flagelada todo dia por 
ele mesmo...Quer saber do quê mais? Não quero me tornar viúva tão cedo não...Eu quero é 
“carinho..”  
 
MORTALHA – Fornicação!!! 
 
FUNESTA – (Repreendendo-a) Mortalha! 
 
CLARISSA – Eu passei a vida inteira dentro daquele colégio e agora vocês querem me trancar 
aqui?...Eu passo! É o mesmo que pular da panela e cair no fogo. De hoje em diante, somente 
alegria e liberdade me 
consumirão. Quem sabe se o mesmo não acontece com vocês um dia desses? 
 
FUNESTA – Pois fique sabendo que eu arderia no inferno antes de atravessar aquela porta 
menina! 
CLARISSA – Bem, se é assim... Eu mando notícias, tá bom? (Vai saindo) 
 
MORTALHA – Espera! 
 
CLARISSA – Pode falar. 
 
MORTALHA – O que ele dizia no teu ouvido mesmo? 
 
CLARISSA – Isso eu só conto para vocês lá fora... Adeusinho! 
(Sai. Há um grande momento de reflexão entre as irmãs) 
 
MORTALHA – Funesta tu ta sentindo aí alguma coisa? 
 
FUNESTA – Tá falando do que?...Tou me sentido perfeitamente normal. 
 
MORTALHA – Será que a gente não foi dura demais com a bixinha? ...  
 
FUNESTA – Não se culpe minha irmã. Ela foi que se mostrou muita da afoita. A gente até que 
tava se dando bem!... Pelo menos eu espero que ela tenha levado todas as tralhas dela, pelo 
menos a gente fica sem nenhuma lembrança... 
 
MORTALHA – Levou quase tudo. 
 
FUNESTA – Quase?! 



(Simultaneamente as duas viúvas olham para a caixa de chocolates que ficou sobre a mesa) 
FUNESTA – Minha Nossa Senhora do chocolate ao leite! Vamos se librar desse pecado agora 
mesmo! 
(Funesta vai saindo, da sala, com o “pecado”, porém disfarçadamente retira da caixa uma das 
guloseimas) 
MORTALHA – Funesta! 
 
FUNESTA – Que foi? 
 
MORTALHA – Tu não acaba nunca com essa mania de achar que eu sou retardada? 
 
FUNESTA – Bem... Eu pensei que... Talvez... 
 
MORTALHA – Tu tá achando mesmo que se nós... 
 
FUNESTA – Eu não digo: “cair na danação”, mas só uma provadinha! 
 
MORTALHA – Só se for agora! 
 
FUNESTA – Calma!... Não é melhor a gente pensar e refletir um pouquinho mais não? 
 
MORTALHA – Pois eu penso muito melhor com o meu chocolate na mão! 
 
(Afastam-se contemplativas até que, timidamente, criam coragem e provam do chocolate. Aos 
poucos uma 
excitação vai tomando conta das duas. Avidamente, as irmãs, avançam sobre a caixa e, 
despudoradamente, 
se entregam a esse prazer. Livrando-se de todo recato, as mulheres trocam, entre si, olhares e 
gestos 
maliciosos e tomadas por um desejo lúbrico, quebram todas as regras estipuladas e saem 
correndo atrás da 
sobrinha) 

FIM 


