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Capa: Arte de Wir Caetano sobre foto de 
Rodrigo Moraes



A cama do morto

“Não pecarás contra a castidade”

Espelhos não invertem. Foi aquele italiano 
quem disse. O nome do italiano não 
chegava à memória dela. A desmemória 
havia feito a faxina ao longo dos anos, 
desde que ela se aposentara do trabalho 
como professora. O mundo do magistério 
lhe parecera o fabuloso ringue das ofensas. 
Lembrava até hoje – a desmemória não 
dizimara esse entulho – daquela aluninha 
petulante. “Mal-amada”, gritava a mal-
criada, sempre que a nota a desapontava.
Espelhos não invertem. Então, deve ser 



mesmo beleza. Olhou bem aquele rosto: 
era verdade, era beleza, insistente no 
meio das rugas. A única novidade na 
paisagem da cara era o batom, e o 
trabalho do batom demorava. Demorava. 
Então, se lembrou novamente do morto.

De novo no quarto, fez as mãos apertaram 
mais uma vez aquelas carnes murchas, 
aquele monte de cabelo crespo saindo de 
entre as pernas e seguindo até acima do 
umbigo. Até achou bonito a marca do 
batom que deixou nas virilhas dele, 
vermelho no branco, saliva.

Era seu único irmão, o morto. Eram quase 
iguais: ele também era só, nunca se 



casara, imaginava até que nunca havia 
visto o corpo de uma mulher, assim, ao 
vivo, sem panos. Ela nunca vira um corpo 
de um homem, assim, ao vivo, sem panos. 
O corpo do irmão, agora, amanhecido 
morto. A barba branca por fazer.

Era olhou o telefone e depois a janela. 
Puxou as persianas. Ela se deitou ali, na 
cama, ao lado dele. Deixou as mãos 
demorarem subindo o vestido em direção 
a um certo céu vertical que parecia estar 
atrás da cabeceira da cama. O batom na 
boca, a demora.

Dois mortos ali, as carnes velhas e 



murchas dos irmãos. Dizem os vizinhos 
que um certo inferno os chamou.



Bruto

Ela achou esquisita aquela cena. 
“Vergonhosa” seria uma palavra melhor. 
Nojenta. As palavras, as letras que ela 
escrevia com dificuldade no caderno, na 
infância, se embaralhavam na cabeça. 
Nojento. Queria chamar aquela moça de 
branco que cuidava dos velhos como ela, 
mas nem sabia exatamente como. Abria a 
boca e gritava, mas nem ela mesma ouvia 
o grito. O mundo havia se tornado um 
mistério. Credo! A palavra ficou lá dentro, 
nas entranhas dela.

Ele se conteve. Decidiu assim, 
repentinamente, ficar ali, apenas 
olhando. Antes, a idéia era outra, talvez 



motivada pelo desespero. Aí, ficou 
olhando. E rolou diante dos olhos o 
filmezinho da vida, em flash-back, como 
as pessoas dizem que rola quando o cara 
tá morrendo. Dizem que rola. O cara tá 
morrendo, e lá vem aquele filme. Ficou 
olhando. Mas a idéia voltou. E o tomou 
como o demônio toma a pessoa. Ele fez. A 
rua era deserta, a hora era aquela. Fez, 
pronto. A mão no bruto. Ficou fazendo. 
Essa forma verbal era mais adequada, 
porque o processo às vezes demorava. Era 
escritor ele, não era mesmo? Escritor ou 
escroto? Nem a velhice minara seu jeito 
pra tiradas, trocadilhos, frases espertas. 
Ficou ali, olhando, demorando, aquele 



demônio lá dentro dele. Ele olhava para 
ela, que estava lá, do outro lado da grade, 
lá dentro, na cadeira de rodas. Aí, o bruto 
estremeceu. E aquele esguicho de desejo 
e doideira tingiu a grade do asilo. Do lado 
de fora.

A enfermeira estranhou aquele homem 
parado ali, perto da grade, do lado de 
fora. Mas como ele tinha um sorriso na 
cara, tímido, ela achou até romântico. 
“Esses meninos”, pensou, ao olhar a cara 
da velhinha, que gostava de ficar ali, na 
varanda, olhando a rua. A velhinha 
parecia sorrir, sabe-se lá. É difícil decifrar 
a cara desses velhinhos. E esquisito é que 



ninguém vinha ver aquela velha e, agora, 
aquele velho ali, quase colado à grade, na 
rua, calado.

“Bruto”, disse a velha, de repente. 
“Crianças”, pensou a enfermeira, rindo e 
achando esquisito brotar daquela boca 
infantil uma palavra bruta.



DORÓ
(Lira para Menard)

A mão do velho empurrou o queixo do 
rapaz. O rapaz caiu.
As pessoas ajudaram o velho.
O cajado.O filete de sangue.

Esses meninos do jiu-jitsu!

- Tio!

O velho abriu os olhos. A menina riu pra 
ele.

- Não prestam, Doró! Esses meninos não 
prestam! Os turcos!

- É um amigo, tio!



A aposentadoria. Aquela praça toda tarde, 
lendo. Os alunos ficaram no passado.

O skate parou na frente dele. A menina.
- Posso ver, tio?
- Quê?
- O livro.

Não se lembrava direito que livro era. Mas 
a menina.

A biblioteca dele.
A menina passou a ir. Todo dia.

A menina, a velhice, a masturbação 
solitária. Na rua, ela no skate, ele no 
cavalo. 



- É doido o veio!

Os ratos! Aqueles meninos a assediavam! 
Fugir, talvez. Conhecer bem o espanhol, 
recuperar a fé católica, guerrear contra 
os turcos, esquecer a história da Europa 
depois de 1602. 

- O mundo é mau, Doró! Você não tem 
idade pra entender! Esses meninos. Os 
turcos!

O garoto não entendeu direito por que o 
velho lhe bateu com o livro na nuca. Mas 
riu. E o garoto mostrou o pinto. Oia cá, 
maluco! 



A enfermeira foi buscar o café com leite. 
A menina saiu.

Ninguém sabe explicar como o velho caiu.

O hospital, as janelas, os curiosos. A 
sirene dos cavalos, o plástico. 
O plástico, a armadura da carne.



O AUTOR

Wir Caetano nasceu em 1960, em João 
Monlevade (MG), onde vive. É jornalista e  autor 
do livro de ficção  “Morte Porca” (SeloZero, 
2002).



Este livro terminou de ser produzido em maio 
de 2009, em João Monlevade (MG). Outono.
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