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Como dizem por aí: o primeiro a gente
nunca esquece e provavelmente lembrarei das
horas dedicadas para a realização dessa nova
empreitada: uma revista online direcionada
para a literatura.
Apesar que, limitar a revista somente ao
mundo da literatura, seria deixar algumas
ramiﬁcações dessa arte de fora, por isso, aqui
você encontrará de tudo um pouco: livros,
ﬁlmes, contos, poemas e cronicas.
Além de levar um pouco mais desses
mundos fantás cos, a intenção da revista online
entrecontos é levar ao conhecimento das
pessoas alguns percalços de autores famosos
para mostrar que suas vidas também não foram
tão fáceis, aﬁnal de contas, só vencem na vida
aqueles que lutam por aquilo que acreditam.
Ta m b é m , t e m o s a i n t e n ç ã o d e
apresentar novos nomes da literatura nacional,
sendo poetas, romancistas, con stas, cronistas e
seja lá qual outra arte que surja por essas
páginas. A Revista Online Entrecontos não tem
ﬁns lucra vos para seus criadores e
colaboradores, o nosso único intuito é ser uma
plataforma para divulgar bons livros, bons
ﬁlmes, bons autores.
Espero que a nossa primeira vez seja boa
para vocês também! Compar lhe com os
amigos.

STEPHEN KING
Ao mestre com carinho

tephen King é conhecido por seu enorme talento e
desenvoltura para elaborar histórias intrincadas e ao
mesmo tempo, fantás cas. Esse autor de sucesso é
reconhecido mundialmente, não somente por sua escrita,
como também, pelos grandes sucessos cinematográﬁcos e,
séries inspiradas em suas obras.
Hoje em dia, Stephen King é uma espécie de farol
em alto mar para os autores e para os fãs do po de
literatura que ele tece em sua máquina de escrever. Tudo
bem que, o mestre ﬁcou conhecido por suas histórias
recheadas de horror/terror/suspense, mas existem
algumas de suas histórias que navegam em águas dis ntas.
Sem perder o toque de mestre de um dos grandes ícones da
literatura atual.
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King brinca quando se refere a quan dade de livros
lançados. Costuma dizer que provavelmente já devastou
uma ﬂoresta inteira, também, cinquenta e quatro livros não
é para qualquer um. E antes que você fale que conhece
autores que escreveram tanto quanto ele. Saiba que esse
negócio de livros com mais de mil páginas, não é de hoje.
King sempre foi um mestre que nha muito a dizer e por
isso, suas obras costumam ser extremamente extensas e ao
mesmo tempo, fascinantes de serem lidas.

Bom, falando tanto assim a respeito desse
maravilhoso autor, impossível não lembrar dos milhões que
ele possa ter em sua conta, da inﬂuência que seu nome tem
no meio literário, da admiração que muitos no mundo tem
devido à sua cria vidade e versa lidade. Entretanto, saiba
que, nem sempre a vida do mestre do terror foi um mar de
sangue, ops, quer dizer, rosas.
E agora chegamos a jugular dessa pequena
homenagem ao mestre da literatura de horror. Mostrar
para todos os leitores que, por mais bem sucedido que seja
sua carreira, alguns autores
veram que conhecer o
inferno para poder falar
sobre eles em suas obras. E
para iniciar o assunto, nada
melhor do que ele:
Stephen King, autor de
destaque, conhecido no
mundo inteiro por suas
obras e personagens
marcantes.
Stephen King
nasceu em 21 de setembro
de 1947 em Portland,
Estados Unidos. Era fruto
de um casamento
arruinado. Até os 11 anos viveu com a família do pai em Fort
Wayne, Indiana, depois dos 11 foi viver com a mãe em
Durban, estado do Maine, de onde, provavelmente vem à
paixão dele por aquele lugar.
A infância de King não fora tão agradável quanto o
pequeno mestre do terror desejava. Ele e seu irmão ado vo
viviam de favor na casa de parentes. Com o tempo foram
aprendendo a cuidar um do outro e procurar refúgio em
páginas de livros que compar lhavam. Quando sua mãe
Ruth chegava do trabalho, pedia para contar o que leram só
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para ter certeza que ﬁcaram lendo em sua
ausência.
Sua infância foi marcada pela saúde
frágil, provavelmente devido ao estresse de
inúmeras mudanças por causa de sua mãe. King
chegou a ser o aluno novo da classe duas vezes
no ano para você ter uma ideia. E isso debilitou
sua saúde de uma maneira tão delicada que,
logo após contrair sarampo, King foi acome do
por uma infecção no ouvido que não parecia ser
possível de ser curada, forçando o pequeno
mestre a mergulhar de vez na literatura e nos
gibis que haviam ao seu alcance. Foi nessa
época que começou a perceber suas
capacidades de criação, ao extrair diálogos
de balões dos almanaques e criar novas
descrições dos cenários.
Ele mostrou para sua mãe que o
encheu de elogios, mas Kinguinzinho
acabou confessando o que ﬁzera e notou
um leve ar de decepção nos olhos de sua
progenitora e, talvez para ver novamente o
orgulho de sua prole nos olhos, King se
colocou a escrever sua primeira história, A
Ar manha do Sr. Coelho. Quando a mãe
leu, perguntou se havia sido ele que
realmente havia escrito e depois da
aﬁrmação do garoto, ela disse que poderia
estar facilmente em um livro.
E o garoto se empolgou e escreveu
mais quatro histórias do coelho e seus
amigos. Sua mãe ria nos momentos certos
da história, mostrando ao jovem autor que
havia algo de especial em suas mãos. Para
incen var e valorizar isso, dona Ruth lhe
dava 25 centavos por cada história lida.
King passou a escrever tanto que chegava a esquecer seus
problemas de saúde, porém, sua mãe não. Em entrevistas,
ele aﬁrma que nunca sen ra dor tão terrível em sua vida.
A outra mulher importante na vida de Stephen King
surgiu em sua vida em 1971, Tabitha Spruce, nesse período
King lecionava inglês na Hampden Academy. Nessa época,
Stephen King escrevia contos para algumas revistas locais. E
a vida parecia até que boa para alguém que teve uma
infância tão di cil, no entanto, o início do casamento não
foi nenhum pouco fácil.
King e sua esposa passaram por grandes problemas
ﬁnanceiros, ao ponto dele trabalhar em dois empregos
para garan r o sustento de sua família, até o momento que
nasceu o primeiro ﬁlho, atualmente conhecido como Joe
Hill. Mas, Joseph nasceu com problemas de saúde e
precisava de remédios que custavam caro demais para a
família King.
Foi nesse momento que Stephen King começou a
se dedicar a todos seus trabalhos, sem esquecer a sua

p a i xã o p o r e s c r e v e r. Q u a n d o
anoitecia se isolava em um lugar para
expulsar seus demônios de sua
cabeça. Como algumas revistas
pagavam por histórias, ele unia o ú l
ao agradável. Mas, para King, chegou
um momento que os contos não eram
mais suﬁcientes, ele precisava de
mais e começou a criar algo maior,
nascia Carrie seu primeiro romance.
Ele não gostou e acabou dispensando
o calhamaço de folhas na lixeira.
Q u a n d o Ta b i t h a e s t a v a
arrumando a casa e o local de
trabalho do marido, encontrou as folhas no lixo e resgatou.
Deu uma lida e conversou com ele sobre ter ali uma ó ma
história. Ela o incen vou a con nuar escrevendo e no ano
de 1974, Carrie foi a primeira obra romanceada do autor
sendo lançada. O livro caiu no gosto da crí ca e dos leitores
e no ano de 1976, o livro ganhava os cinemas com Sissy
Spacek no papel de Carrie. E depois desse grande sucesso...
Bom, acredito que você já sabe, caso contrário: te
convido a dar uma pesquisada a respeito de Stephen King.
Suas obras, ﬁlmes e séries inspiradas em seus trabalhos,
com certeza você se deparará com verdadeiras obras de
arte. E, lembrando que o intuito de falar sobre os autores na
Entrecontos é destacar suas diﬁculdades, para mostrar que
não são apenas os simples mortais que passam por
diﬁculdades, mas também aqueles que já estão perto das
estrelas, mas que chegaram lá depois de subir por uma
enorme escada.
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FILMES BASEADOS NAS OBRAS DE KING
LOUCA OBSESSÃO: Conheça Paul Sheldon, um autor famoso devido a uma série de livros conhecido
por "Misery". Apesar do sucesso, Paul não se sente realizado como autor e se isola em um chalé para
criar outra história fora do universo "Misery". Ao concluir o trabalho, Paul Sheldon (James Caan)
executa seu ritual de ﬁnalização de um novo trabalho e se coloca em direção à cidade de Nova York.
Contudo, como estava completamente isolado, não soube da grande nevasca que enfrentaria pelo
caminho. Em um determinado ponto da estrada sofre um terrível acidente, mas (para sua sorte...)
acaba sendo salvo por Anne Wilkes (Kathy Bates, queridinha dos ﬁlmes do King). Anne Wilkes parece
ser uma adorável mulher nos primeiros momentos e Paul realmente se sente grato por ela lhe ter
salvado da morte iminente, pelo menos até o momento em que percebe que sua salvadora tem
planos terríveis para seu futuro, ainda mais por ler o úl mo manuscrito de Paul, no qual ele mata sua
heroína, Misery. Paul sabe que está nas mãos de uma pessoa desequilibrada e que precisará usar
sua imaginação para se livrar do úl mo capítulo de sua vida escrita por Anne Wilkes.Louca
Obsessão: Dirigido por: Rob Reiner, com James Caan e Kathy Bates. Duração: 1:47m
UM SONHO DE LIBERDADE: Andy Dufresne é um bancário em ascensão que acaba sendo
condenado pelo assassinato de sua esposa e seu amante. Andy é enviado para uma das ins tuições
carcerárias mais terríveis, conhecida por Shawshank. Lá, Andy acaba fazendo amizade com Ellis
Boyd ou mais conhecido por seu apelido, Red, vivido por Morgan Freeman. Ao chegar à
penitenciaria, Andy se tornou vi ma da realidade que assombra tais locais, entretanto, devido aos
seus conhecimentos bancários, ajuda um dos policiais a esconder do governo uma herança
recebida. O diretor do local vê em Andy algo que precisava para aumentar seus ganhos e, aos
poucos, Andy começa a ganhar notoriedade, não apenas entre os guardas e diretor como também
de alguns presos. Mas, Andy tem outros planos para si. Planos que são colocados em prá ca quando
todos estão adormecidos em suas celas, sonhando com suas liberdades. Um Sonho de Liberdade:
Dirigido por Frank Darabont, com Tim Robbins e Morgan Freeman. Duração 2h20 e foi indicado a
sete estatuetas do Oscar. Se você é como eu e ﬁcar interessado em ler a história, não procure por
livros com esse tulo, esse ﬁlme foi inspirado em um conto que está no livro: Tripulação de
Esqueletos.
À ESPERA DE UM MILAGRE: Durante a grande depressão americana, aconteceu um terrível
assassinato envolvendo duas garo nhas. John Coﬀey foi encontrado urrando com as duas crianças
loiras em seu colo, completamente ensanguentadas. Diante de tal cena, John, um negro enorme
vivido pelo saudoso Michael Clarke Duncan, acaba sendo julgado e condenado à morte. Quando o
negro chega à úl ma milha verde, conhece Paul Edgecomb (Tom Hanks) chefe da ala. O papel de
Paul e seus amigos é manter esses prisioneiros serenos enquanto aguardam a execução de suas
penas. Com a chegada de John Coﬀey as coisas começam a mudar na úl ma milha verde. Apesar de
John ter tamanho e força suﬁcientes para esmagar crânios usando as mãos nuas, seu
comportamento ingênuo contrasta com seu tamanho. Um homem que tem medo de escuro e que
guarda nas profundezas de seu coração atormentado um dom que mudará a vida de todos, para
sempre. À Espera de um milagre: Dirigido por Frank Darabont, com Tom Hanks e o saudoso, Michael
Clarke Duncan, duração: 3h9min e recebeu quatro indicações ao Oscar.
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Editora:
Objetiva
Ano:
1992
Págs:
336
Terror
aro King. Como vai meu querido? Espero que esteja
super bem, por aqui as coisas vão seguindo o ﬂuxo da
existência. Bom, não sei se lembra quando mandou o
livro Jogo Perigoso para dar uma lida e minha opinião a
respeito de sua história... Pensei que iria esperar por minha
opinião, mas vi que lançou sem meu parecer... Tudo bem,
sem problemas, compreendo, mas, cada livro tem o
momento certo para ser lido. E os seus, sempre precisam de
uma atenção especial...
Além de um ó mo escritor, você é um workaholic
literário. Sei que algumas pessoas acham que escreve tanto
pelo dinheiro, mas sabemos que o dinheiro é apenas uma
consequência, como o sexo é uma consequência do amor.
Nessa vai ter que concordar.
Então meu caro, sobre o seu livro tudo que posso
dizer é: simplesmente fantás co. Cara, mesmo usando
apenas um cenário, você conseguiu prender minha atenção
do início ao ﬁm do livro... Kiki, me conta como você
consegue tal proeza? Parabéns viu, mesmo que tardio. É um
ó mo livro e, (não vai morrer do coração agora hein) acho
que foi um dos seus primeiros trabalhos que li, o primeiro se
não me engano, foi a Maldição do Cigano ou Lágrimas do
Dragão que escreveu pra ﬁlha... Não sei... Falando em ﬁlha,
manda lembranças pra ela, ok?
Mas voltando ao Jogo Perigoso... Sacanagem o que
você fez com a pobre moça hein? Está parecendo com o
meu livro, A Casa de Ossos que faço de gato e sapato o
personagem principal e, mesmo assim, não o torturo da
maneira que fez com a pobre Jessie e muito menos com o
Gerard que acabou duro durante o livro inteiro heheheh...
Não dá maneira que ele esperava claro. Coitado do cara.
Tudo bem, acho que alguns casais precisam se
redescobrir de alguma maneira, inventar brincadeiras
sexuais para trazer aquela paixão de início de
relacionamento. É algo muito comum nos dias de hoje e,
espero sinceramente que nenhum deles leia este livro para
não correr o risco de cancelarem seus planos, quer dizer...

C

talvez seja até melhor, talvez este livro seja um aviso de
possíveis limites, ainda mais quando a palavra de
segurança, por alguma razão, não puder ser proferida.
Agora, você deve ter algum problema com cães...
Tudo bem que esse não nha nada a ver com o Cujo, mas...
Você realmente é um sádico, e, em nome da nossa amizade,
peço por gen leza que nunca me coloque como uma de
suas personagens, quer dizer, em livros como este agora, se
um dia quiser me usar como um Paul Edgecomb ou Andy
Dusfresne, tudo bem, ok?
Bom, mas não vou mais me estender, do jeito que
trabalha, provavelmente deve estar escrevendo alguma
coisa bem interessante e, caso queira me mandar para dar
uma olhada, algumas pinceladas, prometo que lerei com
mais velocidade e sem esperar pintar um clima. Mas, isso é
culpa sua, quem mandou criar histórias e personagens
super bacanas... Em sua homenagem termino esta ouvido
Ramones “Pet Cemitery”.
Sinopse: Solidão, diﬁculdade de se comunicar e de
se locomover e traumas da infância. Estes são os temas
fundamentais de Jogo perigoso. Jessie e Gerald estão tendo
problemas no relacionamento. Na tenta va de dar nova
vida a seu casamento, viajam para uma região isolada no
Maine. Mas um jogo de sexo acaba se transformando em
prelúdio para uma noite de horror.
Durante o jogo, Jessie é acorrentada à cama, e,
subitamente, Gerald morre diante de seus olhos. Está presa
e logo percebe que não há chance de alguém ouvir seus
gritos. É nesse momento que, impotente e acompanhada
apenas do cadáver do marido, vê todos os seus maiores
medos ressurgirem para torturá-la. Jogo perigoso, de
Stephen King, revela o es lo eletrizante que consagrou este
mestre do terror moderno, e faz o leitor mergulhar numa
trama fascinante e diabólica.
N.R. Crônica comentário rada do site www.adrianovilla.com.br
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ROBZOMBIE
do metal para as telas

e você é Head-Banger ou apenas curte uma música
pesada, com certeza já ouvir falar sobre a banda White
Zombie, fundada em 1985 pelo vocalista, letrista e
roteirista, entre outras a vidades, Rob Zombie e Sean
Yseult, baixista.
O White Zombie teve uma fama rela va devido à
excentricidade de suas músicas e de seu líder. As letras
recheadas de loucura e terror já deixavam bem claras as
quedas ar s cas. A banda emplacou grandes sucessos e
obteve o reconhecimento devido a sua originalidade.
Entretanto, ﬁnalizou suas a vidades em 1998.
A banda encerrou suas a vidades, mas o vocalista
ainda nha muito o que cantar e
con nuou a se embrenhar pela
música em carreira solo. A ideologia
do trabalho con nuou a mesma,
ainda mais se levando em
consideração o surgimento de
outras bandas que compar lhavam
as mesmas excentricidades do
ar sta.
O músico con nuou, e
acredito que con nua, com seus
trabalhos musicais. Seu úl mo
registro data do ano de 2016. Em
paralelo, Rob Zombie coloca em ação uma de suas grandes
paixões, algo que já estava implícito e explicito em suas
letras: sua adoração pelo terror e pelo demoníaco. E por ser
um músico reconhecido, famoso e com ap dão para
roteiros e direção, não demorou muito tempo para realizar
o sonho de transformar seus pesadelos em cenas.
No ano de 2003, Rob Zombie lança seu primeiro
longa, o conturbado “A Casa dos 1000 corpos”, que narra a
história de uma família serial killer. Claro que, devido a
mente terrível de seu criador, não espere por uma família
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que mata em família, permanecendo unida até mesmo
quando o assunto são atrocidades.
Rob também dirigiu registros musicais como a
história dos Ramones em 2003, o marco de 10 anos do
Ozzfest em 2005 e um documentário a respeito dos headbangers em 2005, mas, como o ponto “G” dessa matéria são
os ﬁlmes de Zombie, vamos voltar ao assunto.
Em 2005, Rob Zombie realiza a con nuação de seu
ﬁlme de estreia. “Rejeitados pelo Diabo” é um ﬁlme
primoroso que traz em sua realização a iden dade e
peculiaridades de um diretor que nasceu pronto. Rob
Zombie curte personagens caracterís cos e que marcam
uma geração inteira, e ele fez isso
criando o Capitão Spaulding, um
palhaço desbocado, insano e ao
mesmo tempo, carismá co.
Prova dessa atenção e cuidado
com a construção de suas
personagens é o remake de um
clássico que fez a felicidade… ou
melhor, rou o sono de muitos
adolescentes na época: “Halloween
1” e “Halloween 2”. Rob Zombie não
fez apenas um remake de um ﬁlme
de terror clássico, como deu uma
nova personalidade a Michael Myers, criatura insana parida
por outra mente perturbada, John Carpenter.
Provavelmente, o sucesso do remake dos
Halloween coroou a carreira de Rob Zombie como diretor e
escritor de ﬁlmes de terror. A prova disso são seus demais
trabalhos que exploram sempre esse lado obscuro da
loucura, sempre com ingredientes pesados e com muito
sangue. E claro, sempre atraindo novos adeptos para o circo
de horrores, que tem como apresentador um dos jovens
mestres do terror extremo.
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FILMES ESCRITOS E DIRIGIDOS POR ZOMBIE
A CASA DOS MIL CORPOS Este é o ﬁlme de estreia de
Rob Zombie, custou cerca de
7 milhões de dólares para ser
realizado e acabou
arrecadando 16 milhões, por
isso, podemos dizer que foi
uma estreia bem sucedida.
Bom, como leram por aqui,
Rob Zombie, antes de iniciar
sua carreira no cinema, era
fundador e compositor de
sua ex nta banda, o White
Zombie. Nas letras da banda,
já estava claro a queda pelo
ar sta por esse mundo tão
tétrico e obscuro. Para você ter uma ideia da mente doen a
do cara, A Casa dos Mil Corpos, teve seus direitos adquiridos
pela Universal, depois do ﬁlme pronto, acabaram tendo
receio da censura do ﬁlme e decidiram arquivar a película, até
o dia que Zombie comprou os direitos e os vendeu para a Lions
Gate Entertainment. A Casa dos Mil Corpos, narra a aventura
de dois casais que estão cruzando algumas cidades em busca
de matérias para seu livro de terror. Essa pesquisa leva até um
lugar onde vivia o Dr. Satan, um homem que nha fama de
matar suas ví mas bem lentamente e ainda fazer
experimentos. Dr. Satan foi enforcado por seus crimes,
entretanto, seu corpo nunca fora encontrado e isso dava
espaço para muitas especulações. Próximos do local,
encontraram uma casa de horrores comandada pelo Capitão
Spaulding, um palhaço de humor muito picante e
sanguinolento. Foi ele que ins gou ainda mais os jovens
contando histórias do Dr. Satan. Depois que saíram da
espelunca de Spaulding, os jovens acabam encontrando Baby
Fireﬂy, uma bela loura que conhece um pouco "mais de perto"
as lendas sobre o Dr. Satan.

REJEITADOS PELO DIABO: os
ﬁlmes de Zombie não são
bem aceitos pela crí ca,
aﬁnal de contas, são ﬁlmes
recheados de terror gore,
com insinuações sexuais,
masturbação, canabalismo e
por aí vai. Não são coisas que
a indústria quer ver em
ﬁlmes, na verdade, estão
sempre buscando ﬁlmes que
possam ser assis dos pela
família inteira e não por meia
dúzia de loucos. Mas, nem
sempre os crí cos estão
certos. Os ﬁlmes de Robie
Zombie acabaram caindo no gosto de admiradores dessa linha
de trabalho, claro, ele tem talento e é ó mo para criar
personagens icônicos, como o próprio Capitão Spaulding que
se tornou estampa de camisas, entre outras coisas. Rejeitados
pelo Diabo é a con nuação da Casa dos Mil Corpos, por isso
acompanhamos os sobreviventes da família Fireﬂy fugindo da
Polícia, Baby (para quem não sabe, Sherri Moon Zombie), O s
e o Capitão Spaulding para deixar as situações mais insanas
ainda. O xerife está disposto em vingar a vida do irmão e para
isso, não mede esforços para rastrear e atacar a família Fireﬂy
que está pronta para revidar e defender seu es lo de vida. Na
minha opinião, os ﬁlmes do Zombie são ó mos pelo simples
fato de caminharem a parte dos velhos clichês de grandes
sucessos. Os ﬁlmes de Zombie não são ﬁlmes para serem
passados e assis dos pelo mundo inteiro, mas sim por uma
fração desse mundo, uma fração que entende que existe arte
onde muitos não conseguem ver. Nestes dois ﬁlmes, podemos
ver um cineasta que, mesmo começando, já possui aquele
feeling e aquele olhar peculiar que somente os grandes nomes
da proﬁssão tem.
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É POSSÍVEL ADQUIRIR O
GOSTO PELA LEITURA?
por Adriano Villa

ada melhor do que responder essa pergunta com
uma pequena história que aconteceu comigo há
alguns anos, quando era criança pequena lá na Vila
Nova Cachoeirinha e estudava no colégio Helios Heber Lino.
Estava no primeiro colegial e entre meus
professores havia um de História que era um cara muito
descolado e sempre pronto para ins gar os alunos a
pensarem por si. Seu nome não me recordo, apenas do
apelido, Tico. Como dava aula para todas as classes no
período noturno, o professor Tico acabou se tornando uma
ponte entre eu, no primeiro colegial e o Messias Neves no
terceiro, ambos escrevíamos
poemas entre outros textos.
O Messias era o irmão
mais velho de um amigo que
era membro de nosso bando
na adolescência. E, como os
irmãos mais velhos sempre
contam com a admiração dos
mais novos, era comum ser
mencionado como escritor,
leitor e um cara cheio de
cultura, algo que não nhamos
tanto conhecimento naquela
época.
Quando se anda há
muito tempo com um grupo de pessoas, é normal conhecer
a todos e da mesma forma que sabíamos do Messias, ele
também sabia de cada um dos amigos do irmão. Por isso,
quando ingressei no Helios, escolha próxima de nossas
casas, não foi muito di cil estreitar a amizade com o irmão
de meu amigo. E foi em um desses encontros na escola que
rolou o convite para um evento que não esqueço até hoje.
O professor Tico e o Messias, as sextas-feiras
cur am sair da escola e parar em um barzinho nas
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redondezas do Jardim Tietê para tomar umas cervejas e
escrever poesias. Como também escrevia, me chamaram
para par cipar. Ao chegarmos lá, sentamos, pedimos
algumas cervejas e começamos a escrever poesias. Havia
um esquema na criação dos poemas, cada um dizia uma
determinada palavra e começávamos a escrever sobre o
assunto. Era cada coisa que saia...
Foram diversas sextas-feiras, vale destacar que não
cabulávamos. Saímos na úl ma aula e se por ventura
alguém saia mais cedo, esperava o resto da galera para
aquele momento único e prazeroso. Em uma dessas
ocasiões as coisas não pareciam
propícias para a criação de
palavras rimadas e como todos
estavam ali, começamos a falar
sobre os livros que estávamos
lendo.
Não vou lembrar quem
co m e ço u o a s s u nto, m a s
recordo do Messias contando
sobre o livro que lera e os
demais comentando e
incrementando ainda mais os
comentários. E eu estava ali ao
lado apenas ouvindo a conversa
com atenção e achando tudo
aquilo muito “culto” da parte de meus amigos.
Assim que o Messias terminou, o professor Tico
iniciou. Os comentários rolaram e eu con nuava ouvindo e
olhando atentamente para todos. Para mim aquilo era algo
de outro mundo, aﬁnal de contas, não gostava de ler. Para
você ter uma ideia, certa vez rei zero em um trabalho que
nha que ler e resumir um livro. No dia do trabalho,
imaginando que a professora não se tocaria, entreguei a
cópia do que li na orelha do livro. Foi zero na cabeça e
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algumas imprecações a respeito de minha falta de interesse
e tenta va.
Depois que todos os companheiros falaram a
respeito de seus livros, algum infeliz lembrou-se de mim e
perguntou sobre o livro que estava lendo e foi o momento
da revelação. Tudo bem, eu poderia falar sobre um de meus
contos? Poderia, mesmo sendo fracos demais... Estava
começando e escrever é um exercício que vamos
melhorando conforme a experiência. Sem saída e assumi
que não gostava de ler.
Foi o Messias que perguntou sobre como
conseguia escrever sem gostar de ler e minha resposta não
poderia ser outra: “as palavras simplesmente aparecem”.
Ele chamou aquilo de dom e logo o assunto desviou de mim.
Poderia me sen r aliviado? Sim, mas na verdade, ﬁquei
frustrado. Queria falar sobre algum livro, queria parecer tão
inteligente quanto os demais discu ndo pontos de algo que
todos haviam lido.
O professor Tico morava no bairro vizinho ao meu e
por isso, depois dos encontros, sempre me dava carona. Por
se tratar de meu professor, nada mais comum do que abrir o
jogo a respeito da minha
frustração sobre a leitura.
Não gostava de ler, isso era
um fato, mas alguns fatos
podem ser mudados e queria
mudar aquilo. Na semana
seguinte lá estava ele com
“Assim falou Zaratustra de
Friedrich Nietsche” e a julgar
pelo semblante de meu
p r o fe s s o r, a q u e l e l i v r o
poderia mudar toda minha
existência.
No dia seguinte
comecei a ler o livro, mas, não
fui muito longe. Acabei me deparando com uma frase que
lembro até hoje: “toda vez que tenho contato com um
cristão, sinto a necessidade de lavar as mãos.” Essa frase me
impactou de tal maneira que fechei o livro no mesmo
instante e não abri nunca mais. Foram quatro meses
fugindo do professor com medo de que me ques onasse.
Foi então que, sem saída, confessei que não havia lido ainda
e que provavelmente não conseguiria. E acabei devolvendo
me sen ndo derrotado.
Semanas após esse episódio, minha amiga Raquel
apareceu em casa para uma visita e acabei conversando
sobre o ocorrido. Ela disse que nha um livro que poderia
emprestar caso quisesse. Aceitei, mesmo achando que
aquilo poderia acontecer novamente. No dia seguinte,
estava em minhas mãos “O Diário de um Mago de Paulo
Coelho.”
Sabendo que poderia demorar meses, já avisei que
demoraria, algo que aceitou tranquilamente. No dia
seguinte comecei a ler o livro, para minha surpresa,
devorei-o em poucos dias. Fiquei espantado e surpreso. A

sensação ao ler aquilo livro foi inenarrável. Fui atrás de
outros livros do autor e li tudo que havia dele no mercado.
Assim que me sen mais preparado para mergulhar ainda
mais fundo no mundo das palavras, me aventurei a ler outro
autor que amo de paixão: William Shakespeare.
Algumas pessoas, e com certeza, meu amigo
Messias e o Gabriel Perissé, (este úl mo da época do
projeto literário Mosaíco), torcerão o nariz pelo simples
fato de mencionar o nome desse autor nacional, mas,
(desculpe meus amigos) se tenho uma biblioteca
gigantesca é por causa desse cara. E agora chegamos ao “x”
desta matéria.
Quando iniciamos a leitura de um livro, para nos
apaixonarmos pela estória con da ali, precisamos visualizála em nossas cabeças. Os livros são portais que nos
transportam para novos lugares e novas situações. E para
isso acontecer, é preciso ser simples, para que nossa
atenção não se perca mediante alguma palavra nunca antes
lida, parece que não, mas quando isso ocorre, dispersamos.
A simplicidade dos livros de Paulo Coelho permi u
a minha cabeça aprender e desenvolver a capacidade
necessária para projetar as
cenas que lia. E, por ser
simples, as coisas
simplesmente foram
s e g u i n d o n at u ra l m e nte .
Claro, hoje em dia, existem
outros livros fáceis e atra vos
para termos como nosso
primeiro livro. Comece
buscando pelo assunto que
gosta, não dê atenção para o
número de páginas, pois se
você for tragado para dentro
da estória, com certeza, elas
se tornarão poucas, por maior
que o livro seja.
É possível adquirir o gosto pela leitura? Sim, é
possível, desde que encontre um livro que fale com você,
que esteja no mesmo patamar de seus conhecimentos no
momento de início. Como disse, hoje em dia, leio de tudo.
Todos os livros consigo visualizar as cenas descritas em
minha cabeça, até mesmo o livro que meu professor me
emprestou há muitos anos, ou você acha que deixaria um
ﬁlósofo alemão me vencer assim tão facilmente?
Dicas de alguns livros atra vos e de fácil leitura: As crônicas
de Nárnia, todos do Harry Po er, (impossível ler apenas
um), se prefere uma linha mais adulta, Sidney Sheldon é
muito bom, Paulo Coelho para quem curte algo mais
mís co (existem controvérsias, mas discussões a parte), A
Casa de Ossos também é um livro interessante de se ler e
muitos dizem que parece um ﬁlme. Bom, para começar está
ó mo, basta pesquisar na internet que com certeza
encontrarão onde comprar.

10

QUAL A IMPORTÂNCIA
DA LITERATURA?
por Adriano Villa

uitas pessoas gostam de ler histórias para fugirem
de suas realidades e mergulharem em um mundo
novo e muitas vezes, improvável. Outras pessoas,
acredito eu que sejam minoria, acreditam que ler nada mais
é que uma perda de tempo, que não traz nada de bom para
nós, seres humanos.
Analisando friamente, a literatura é formada por
histórias contadas por outras pessoas como eu e você, que
tem o dom de escrevê-las ou contá-las. Muitas pessoas
compram livros, leem e depois abandonam em suas
estantes. Algumas pessoas releem, enquanto outras,
apenas contemplam como se
fosse algum tesouro.
Q u a n d o o l h o p a ra
minha estante de livros, em
minha cabeça salta a imagem
de diversos personagens
gritando e pedindo para serem
libertados de seus calabouços
de palavras. Confesso que fui
um comprador que não podia
ver uma promoção online.
Por isso, quando as
pessoas me perguntam se já li
todos os livros que tenho, a
resposta não podia ser outra:
não. Aí voltam a me perguntar por que os tenho ali... E a
resposta é mais simples: por que gosto. Para mim, meus
livros são um tesouro de cultura. Cada um deles foi escrito
em uma determinada época e cada um traz algumas
caracterís cas daquele momento. Como se fosse uma
crônica disfarçada.
Geralmente as pessoas que gostam de colecionar
livros, compram, compulsivamente por causa do prazer de
receber o livro em casa, de olhar sua capa, folhear ou sen r
o perfume que as folhas exalam... Não importa, o livro é
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muito mais do que um objeto para adornar sua sala, muito
mais do que um simples enfeite para a pessoa passar uma
imagem de inteligência e cultura.
O livro é um portal para outros mundos e ler faz
bem para a alma, para o cérebro e para nossa psique, pois é
desestressante, ainda mais em um mundo como o nosso,
onde tudo está conectado. Ler é o momento que acabamos
ﬁcando a sós com nossa imaginação.
Mas chega de divagar sobre o assunto e vamos à
importância da literatura. Se você é um leitor que já sabe o
valor da literatura, maravilha. Agora, caso seja alguém que
está procurando descobrir esse
tesouro, veio ao lugar certo e
espero que encontre nestas
páginas um pouco do brilho e
fascínio que esse mundo
formado por letras tem, e seu
impacto invisível em nosso
realidade.
Digo invisível, por que no
fundo, infelizmente, nem todo
mundo dá a devida importância
à literatura. An gamente as
coisas eram bem diferentes, os
livros eram impressos com
amor. Os autores eram vistos
como seres humanos dignos de respeito e detentores dos
direitos sobre sua criação. Hoje em dia, um autor é visto
apenas como uma carteira que deve ﬁnanciar seu livro.
Infelizmente esta é a realidade.
Tudo bem, entendo que na atual conjectura não
podemos apostar no que não sabemos se dará certo ou
não, mas tudo depende da exposição, tudo depende de
quanto você aposta no autor. Quando você aposta no
trabalho de um escritor e veste a camisa, com certeza
crescerá e renderá muitos frutos. E o melhor, sem esfolar o
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pobre coitado que tudo que tem,
provavelmente, seja apenas o sonho
de lançar seu livro.
Mas, como estava falando...
O que a literatura tem de bom?
Muitas coisas... Você sabia que seu
cérebro é como um músculo que
precisa ser exercitado? Bom, você
sabe o que acontece quando
passamos nossa vida inteira sem
fazer exercícios sicos, não sabe? A
televisão vive falando sobre a
posi vidade de exercitar o corpo,
além de nos proporcionar mais
saúde, ainda libera endorﬁna e nos
tornamos menos estressados. Da
mesma forma, nosso cérebro
precisa ser exercitado para não ﬁcar
atroﬁado e desenvolver doenças
que afetam nossa memória.
Pesquisadores acreditam que a leitura diminui os
riscos de Alzheimer e sabe por quê? Por que estamos
lendo, estamos trabalhando com nossa mente de uma
maneira agradável e prazerosa, o que torna o exercício
ainda melhor. Quando se lê um livro, não trabalhamos
apenas com nosso entendimento, mas com a memória,
aﬁnal de contas, sem ela não teria como se lembrar de
determinados pontos importantes de uma história para
fazer sen do. Faz sen do para você?
Além disso, a leitura nos proporciona a
possibilidade de ampliarmos nosso conhecimento. Os
livros não são formados apenas por fatos ﬁccionais, alguns
contam com detalhes importantes e verídicos para tornar a
história mais realista e atra va possível. Isso sem
mencionar que expande a nossa forma de compreender o
mundo que nos cerca e ainda nos deixa mais cria vos.
A literatura também pode nos proporcionar
trabalhos melhores, sabia? Quem lê, geralmente detém
um número maior de assuntos. A leitura torna a pessoa
mais antenada e interessada aos fatos que nos cerca, nos
tornando mais aptos a diversos pos de assuntos. Pessoas
assim são mais seguras e por isso passam, em sua maneira
de agir, uma segurança que pode ser muito importante em

diversos pos de trabalhos, aﬁnal de contas, as empresas
sempre buscam por pessoas proa vas, não é mesmo?
A leitura também melhora a capacidade de
aprendizado, o que é muito importante para todos nós.
Não podemos aprender somente quando estamos
cursando alguma coisa. A vida nos ensina todos os dias e
para entender seus ensinamentos, precisamos de uma boa
compreensão, algo que encontramos ao ler as páginas de
algum livro.
Ler também diminui o estresse e ainda nos ajuda a
desenvolver nossa atenção. Para ler um livro, precisamos
nos concentrar, precisamos entrar na história, tudo bem
que para isso é preciso ser um leitor de carteirinha. Às vezes
não funciona no primeiro devido sua complexidade, mas,
se você insis r nesse negócio de ler, com certeza perceberá
que a cada livro, aprenderá um pouco mais, conseguirá se
concentrar melhor, não somente em uma leitura, como em
qualquer outra coisa que exigir sua atenção.
Bom, é isso aí pessoal. Espero que tenham gostado
deste texto, que fechem essa revista online e que corram
em busca de algum livro para ler, aﬁnal de contas, a verdade
pode nos salvar, mas somente a leitura poderá nos dar a
capacidade de compreendê-la.
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Editora:
Bertrand Brasil
Ano:
2011
Págs:
256
Cronica
em pessoas que u lizam o restante de suas horas de
almoço com passeios para queimar as gorduras que
acabaram de adquirir, outras, preferem rar um
cochilo para voltar ao trabalho mais dispostos e mais
preparados, outras, preferem andar entre estantes de livro
vendo os novos lançamentos e passando vontade.
Coloquem meu nome nesta úl ma lista.
Meus amigos de trabalho costumam dizer que
tenho um caso com alguém da Saraiva Paulista por ir tanto
aquele lugar. Não estão completamente errados, mas meu
aﬀair são os livros, sempre foram. Sinceramente, se
pudesse compraria todos… Como não posso, vira e meche
estou lá conversando com meus amigos e quando todos se
escondem de mim, pego algum para dar uma lida,
geralmente: crônicas.
Em um desses passeios, minha noiva se deparou
com um livro de crônicas e ﬁcou lendo, como estava
conversando, não atentei até ela me chamar e dizer: Olha
amor, esse cara parece com você… Pelo jeito é ele que pilota
o fogão. Não preciso dizer que fui assunto durante algumas
semanas na loja, mas, tudo bem… Fazer o que... Pilotar um
fogão não é para qualquer um… É apenas para aqueles que
realmente dominam os segredos da Força.
Nos dias seguintes, depois de cumprimentar meus
amigos da loja, pegava o livro de Fabricio Carpinejar –
Borralheiro e lia uma de suas crônicas. Acho que não
preciso dizer que, enquanto lia, pensava que minha noiva
estava certa mais uma vez… O autor parecia realmente
comigo em determinados pontos e acabei me apaixonando
por sua visão simples, peculiar e par cular. Em minhas
mãos estava um livro que não poderia ler em doses
homeopá cas, eu precisava tê-lo. Por ﬁm, comprei-o.
Saboreei cada palavra, cada rastro de sua vida
deixada nas entrelinhas, me deparei com um homem
apaixonado que conseguia avistar no co diano um pouco
de uma magia que muitas vezes é atropelada pela loucura
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dos dias. Li o livro rapidamente e em muitos momentos
ﬁcava imaginando a vida desse autor como poderia ser. Tão
apaixonado, tão dedicado, claro, ninguém é perfeito, mas
um homem compreender sua mulher já é uma grande
prova de sen mentos. Desejei felicidades para o casal
enquanto meus olhos se deliciavam com as úl mas crônicas
do livro, mas guardei no coração minhas impressões.
Os dias con nuaram seguindo seu rumo e com os
meses, fui revisitando o livro, relendo algumas e
transformando o livro como um ar go de minha mochila.
Con nuei passando minhas horas de almoço na Saraiva em
companhia dos amigos, a vida normal…
Ao menos até perceber o novo livro do Carpinejar
“Espero alguém”. Não me con ve e comecei a ler e, para
minha surpresa, a primeira coisa que li foi: ela me deixou…
Naquele momento, sen um aperto no coração e ﬁquei
pensando em como aquele homem tão apaixonado
poderia estar… Sen vontade de ligar, de mandar um e-mail
perguntando como estavam as coisas. Homens que
escrevem o que ele escreveu, homens que fazem o que ele
fez, com certeza, nos momentos que estão sozinhos se
deparam com a pergunta que reverbera pela mente: onde
errei?
O Borralheiro é um livro indicado para as pessoas
que ainda avistam a magia no amor e nas pequenas coisas
que se encontram dentro do lar. De um arrumar a cama
para seu amor se deitar quando chegar. O livro foi lançado
pela Bertrand Brasil e está a venda nas melhores lojas do
ramo. Ao Carpinejar… Muita força neste momento, em
briga de marido e mulher ninguém mete a colher, mas pelo
menos posso desejar que tal resolução leve a ambos para
um lugar melhor.
N.R. Crônica comentário rada do site www.adrianovilla.com.br
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Editora:
Bertrand SP
Ano:
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Págs:
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Terror
onheci Clive Barker há muito tempo atrás, isso
mesmo, minha primeira paixão não foi o desﬁladeiro
mas sim, Hellraiser... Pinhead... Isso mesmo, o pai do
Pinhead chama-se Clive Barker, foi dessa mente deturpada
que nasceu os cenobites. E já ﬁca aqui a dica, caso não
tenha assis do ao ﬁlme... Vale a pena conferir.
A história do Desﬁladeiro do Medo ainda está em
minha cabeça até hoje. Basta fechar os olhos para rever
algumas cenas, personagens, situações descritas no livro.
Claro, não lembro do nome de todos eles, mas pelo menos
do principal. Todd Picke que é um astro de cinema que
acaba tendo um ligeiro problema, que tem uma super fã
que começa a rastreá-lo e etc. Outra coisa fantás ca que
merece ser mencionada é a inesquecível caçada. Mas,
qualquer palavra depois disso é spoiler.
Tudo bem, gosto muito de Stephen King, Edgar
Allan Poe, HP Lovecra , entre outros mestres do terror, mas
nenhum deles escreveu cenas em minha cabeça de tal
maneira quanto este livro. Não sei como, ele simplesmente
me puxou para dentro da história u lizando correntes e
ganchos. Clive é um maravilhoso escritor, conduz uma
história de um jeito que ca va e nos seduz. Sério, torci por
determinadas situações, até hoje vejo algumas loucuras.
Me orgulho de tê-lo em minha estante, é um dos
livros que mais tenho ciúmes e por isso é o que menos
empresto. Sou franco, não sou muito chegado em
emprestar meus queridos, alguns acabam se perdendo por
aí, sei que não temos que nos agarrar ao material, mas, às
vezes passamos tantas coisas sozinhos que só nos resta a
companhia deles para nos fazer sen r pelo menos um
pouco melhores. Não é mesmo?
Por ﬁm, se você não conhece Clive Barker, lhe
convido a conhecer. Pode ter certeza que vai estar diante de
um autor que não deixará nada a desejar e, nem preciso
dizer que é mais indicado para quem realmente curte
terror, provavelmente quem não curte vai ﬁcar horrorizado.
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Pode parecer que não, mas algumas pessoas se
impressionam com determinadas narra vas. Por exemplo,
acabei me deparando com uma garota que abandonou a
leitura de meu livro no skoob. Preocupado e atencioso, fui
perguntar a razão por tal abandono. Quando consegui falar
com a garota ela revelou que havia parado de ler por que
não gostava de histórias que envolviam demônios e coisas
que ra o sono das pessoas. E o Desﬁladeiro do Medo é um
prato cheio para quem não tem medo da carochinha.
Sinopse:
O Desﬁladeiro do Medo é um livro sem paralelo: uma
descrição implacável e irresis vel de Hollywood e seus
demônios, contada com um es lo cru e o poder narra vo
que transformaram os livros e ﬁlmes de Clive Barker em
fenômenos mundiais. Hollywood transformou Todd Picke
em um astro. O tempo, porém, está lhe cobrando um preço
por isso. Ele não tem mais o rosto perfeito do ano anterior.
Após uma cirurgia malfeita, Todd precisa de um lugar onde
possa esconder-se durante algum tempo, enquanto as
cicatrizes desaparecem. Querendo ser momentaneamente
esquecido instala-se em uma mansão no Coldheart Canyon,
um recanto da cidade tão secreto que sequer consta nos
mapas. Tammy Lauper, presidente de seu fã-clube, chega à
cidade de Los Angeles decidida a solucionar o mistério do
desaparecimento de Todd. Lá chegando, descobre segredos
a respeito do Coldheart Canyon: os espíritos da "Lista A" dos
astros e estrelas falecidos de Hollywood que vieram
par cipar de orgias no canyon...
E aí, vai encarar essa aventura sobrenatural e descobrir por
que as descrições de Clive Barker con nuam em minha
mente depois de tantos e tantos anos?
N.R.

rada do site www.adrianovilla.com.br

14

CONTO
IARA
de adriano villa
a

U

m grande rio cortava a fazenda de Deuclécio, que um
dia fora tão bela quanto tudo que exis a à sua volta.
Haviam muitas árvores, os campos eram verdejantes
ao seu redor e os pássaros viviam cantando em suas
redondezas, entretanto, a fazenda de seu Deuclécio estava
caindo em ruínas. Fora um homem muito rico no passado,
mas com a es agem e com a praga dos animais, viu tudo
que possuía deﬁnhando lentamente, tudo que lhe sobrara
fora sua plantação de melancias que ladeava o grande rio.
Certa vez, caminhando pela plantação, Deuclécio
deu falta de algumas frutas e começou a manter guarda
para pegar o ladrão que levava sua única fonte de dinheiro.
Foram longos dias esperando, escondido entre os arbustos
da margem, mas ninguém apareceu, e todos os dias pela
manhã, uma delas sumiam e, foi quando percebeu que
todas que haviam sumido estavam próximas da margem do
grande rio, então Deuclécio imaginou que o ladrão usava o
rio para levar suas frutas e, para não ser visto, sempre à
noite. Mas naquela noite, iria surpreendê-lo.
A lua estava cheia e iluminava o céu escuro, muitas
estrelas cin lavam no céu como imensos e distantes vagalumes. Deuclécio, não sabia se admirava as estrelas no céu
ou se apreciava seu brilho sendo distorcido pelas águas
calmas do rio. Já não se lembrava de como era bela a
natureza, sempre submerso em sua pobreza e nas
lembranças de dias de prosperidade que se foram quando
todas as desgraças par ram e lhe deixaram apenas...
Aquela plantação e algumas peças de roupa que mais
pareciam com um pano de chão.
Deuclécio suspirou profundamente e lembrou-se
das vezes que sentava nas margens daquele rio para ﬁcar
olhando seu gado pastando, os patos nadando num lago
feito e cercado por ele, as galinhas pastavam e os cães
dormiam sempre aos seus pés. Sempre fora solteiro,
tentara algumas vezes, mas as mulheres estavam somente

interessadas em suas terras e em seu dinheiro e, tudo
acabou quando ele par u para longe. E agora, ali estava ele,
zelando por algumas melancias que signiﬁcavam alguns
trocados.
Subitamente, ele ouviu um barulho vindo do rio,
como se alguém remasse silenciosamente, Deuclécio
sorriu, se encolheu atrás do arbusto e ﬁcou olhando por
uma fresta nas folhas para a margem até que, seus olhos se
depararam com algo que não estava esperava.
Primeiramente surgiu uma cabeça de dentro das
águas, longos cabelos, estava escuro para ver de qual cor
eram, Deuclécio pensou em pular e assustar o ladrão, mas
algo dentro de si dizia para esperar. A cabeça olhou para
todos os lados e começou a caminhar para a margem, logo
surgiu os ombros, os seios e em seguida surgiu o sexo, era
uma mulher. Ela caminhou lentamente até a margem e
Deuclécio estava completamente sem ação, o brilho do luar
reluzia na pele molhada daquele ser, seus olhos estavam
presos nas curvas daquela bela mulher, então ela se
abaixou diante de sua plantação e agarrou uma de suas
melancias, mas quando estava preste a se virar e voltar para
as águas, Deuclécio correu e ﬁcou entre a mulher e as
águas.
Era mais bela de perto do que de longe, seus olhos
eram profundamente azuis, e seus cabelos eram longos e
encaracolados, seu corpo era tão belo e tão perfeito que
faziam os olhos do simplório fazendeiro ﬁcar indo do alto à
baixo. Não nha palavras. A mulher também estava
assustada, não esperava ser surpreendida por ninguém.
— Por que rouba minhas frutas, mulher? —
Balbuciou Deuclécio sem saber o que dizer realmente. —
Quem é você?
A mulher não respondeu, deu um passo atrás e
Deuclécio deu um passo a frente.
— Não poderá fugir de mim, mulher. Não sem antes
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dizer quem é você. — A mulher con nuava sem dizer
nenhuma palavra, seus olhos iam de um lado a outro,
estava assustada e não sabia o que fazer, eis que Deuclécio
olhou para trás, de repente poderiam haver mais mulher
como elas, mas as águas do grande rio estavam calmas. —
Que homem lhe mandou roubar em seu lugar?
— Nenhum homem mandou-me. — Respondeu a
mulher e sua voz ressoou nos ouvidos do homem como
uma bela canção. — Estou com fome e só queria comer.
— E quem é você? — Perguntou o homem com os
olhos brilhando pela visão tão bela que havia em sua frente.
— Porque a minha plantação?
— É a mais próxima de minha casa e gosto muito delas.
Nenhuma outra é tão suculenta quanto essas. Mas... — Ela
se aproximou com seu corpo perfeito e nu. — Prometo
jamais roubá-las se o senhor deixar-me ir.
Deuclécio olhou para a mulher
mais uma vez e sen u algo batendo
em seu peito. Seu corpo pedia
aquela mulher e seus lábios
poderiam suplicar pelo seu
beijo, seus cabelos estavam
descansados sobre os
ombros e alguns ﬁos lhe
cobriam os mamilos
claros e ﬁrmes.
Naquele momento,
Deuclécio percebeu
q u e
e s t a v a
perdidamente
apaixonado pela
mulher e que não a
deixaria par r.
— Roubou muitas
de minhas frutas, mulher.
Não sairá de minha fazenda e
casará comigo e viveremos para
sempre juntos.
A mulher suspirou profundamente,
fechou os olhos e em seguida, disse:
— Me casarei com você como deseja,
mas jamais poderá falar mal da água. E isso deve me
prometer.
— Prometo, mulher, venha comigo para minha
casa.
A mulher o seguiu e cumpriu com sua palavra, e
Deuclécio experimentou novamente a prosperidade em
seu lar, de uma forma que não conseguia compreender, sua
plantação começou a crescer mais e mais e aos poucos
pode ter dinheiro para comprar as cabeças de gado que um
dia vendera para sobreviver. A vida não poderia ser mais
justa com aquele homem, nha uma bela e maravilhosa
mulher, que lhe dera ﬁlhos lindos e cada vez mais sua
fazenda progredia, voltou a ser um grande senhor de terras

e todos vinham e lhe pediam conselhos sobre o que fazer
próximo da falência total. E enquanto Deuclécio gozava de
tanta importância, não percebera que sua mulher cada vez
parecia mais triste e arrependida, deixara de lhe dar
atenção e amor o que resultara em seu desleixo.
Certa vez, quando voltava da cidade, Deuclécio encontrara
sua casa em grande bagunça, o gado estava pastando livre a
noite, alguns patos estavam nadando no grande rio e seus
ﬁlhos estavam brincando na terra próximo do curral dos
porcos. Aquela visão lhe deixou revoltado e entrou na casa
procurando pela sua mulher que estava sentada na sala de
cabeça baixa.
— Está casa esta uma bagunça, mulher! —
Esbravejou Deuclécio, a voz distorcida pelo álcool que
ingerira com os amigos na cidade. — O que você fez o dia
inteiro?
— Como você pode ver... — Respondeu a
mulher sem ﬁtá-lo. — Fiz nada o dia
inteiro, passei a maior parte do
tempo aqui, sentada, quer
dizer, ﬁquei um pouco lá fora
olhando o rio também.
Deuclécio passou as mãos
no cabelo, acendeu um
cigarro e após uma longa
tragada olhou para a
mulher que con nuava
imparcial na cadeira de
balanço, ele encostouse no batente da porta
e disse seriamente.
— Quando a vi
pela primeira vez na
plantação, ﬁquei
encantado, mas por ser uma
ladra achava que era uma ﬁlha
da água suja... — A mulher pela
primeira vez ergueu a cabeça, ele
con nuou. — Mas agora tenho
certeza, você só pode ter vindo da água
suja.
No mesmo momento, Deuclécio lembrou-se de sua
promessa, e percebeu que havia quebrado, ele tentou falar
com a mulher, mas ela estava rando toda sua roupa e
mostrando toda a exuberância que o tempo não fora capaz
de rar.
— Você quebrou sua promessa e agora irei voltar
para meu verdadeiro lar. Adeus.
— Você não pode ir embora! — Disse Deuclécio
quase suplicante. — Preciso... Não pode embora você me
deve!
Mas a mulher não lhe dava atenção, con nuou
caminhando com seu corpo desprovido de roupa para o rio,
seus ﬁlhos ﬁcaram olhando, os olhos cheios de lágrimas, os
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animais também ﬁtavam a mulher e toda sua beleza
exuberante, Deuclécio vinha atrás, gritando e xingando.
— Não preciso mais de você! Pode ir embora.
Tenho tudo que preciso aqui. Pode voltar para sua vida em
suas águas sujas. Pode ir. Vá mas nunca mais vai poder
voltar.
A mulher parou abruptamente, Deuclécio sen use seguro de suas palavras, a mulher pensara melhor e iria
ﬁcar, lentamente ela se virou e disse uma simples palavra
que, como uma faca, pareceu cortá-lo no meio.
— Não pretendo voltar.
Então correu para as águas e mergulhou. Deuclécio
ﬁcou parado, olhando e sorrindo sem saber o mo vo do
que achava graça, mas eis que algo começou a acontecer.
Seus quatro ﬁlhos começaram a caminhar para o rio,
percebendo o que estava preste a acontecer, tentou
impedir, mas nenhum de seus esforços foram suﬁcientes
para impedi-los. Quando tentava segurá-los, soltavam
gritos tão altos e fortes que era forçado a tampar seus
ouvidos que pareciam próximos de explodir.
Seus ﬁlhos entraram nas águas e foram seguidos
por tudo mais que estava sob aquela terra, lentamente e
sem poder fazer nada, Deuclécio viu seu gado, sua
plantação, seus patos e todos os animais submergindo no
rio e assim con nuou até que lhe sobrasse apenas, sua

velha casa, suas roupas velhas e as poucas melancias que
ainda exis am na margem do rio.
Deuclécio ainda ﬁcou esperando pela volta da
mulher e de tudo que possuía, mas ela cumprira sua
palavra, disse que jamais voltaria, e Deuclécio esperou,
esperou, até que uma doença o abateu, seus vizinhos, que
agora eram mais distantes que nunca, diziam que havia
ﬁcado louco e que a mulher o deixara tarde da noite.
Deuclécio morreu sozinho, deixando nas paredes, e na
margem do rio: Me perdoe, Iara.

Adriano Villa
Escritor, poeta, cronista, dramaturgo, roteirista e men roso
Idealizador do Projeto Hamlet, House of Bones do Versover
e autor do livro A Casa de Ossos
www.adrianovilla.com.br | e-mail: adriano.villa.com.br
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CONTO
CÊ TEM

de messias barros
bruchove?

A

cordou ouvindo a pergunta estranha, ainda atordoado

um corpo magro, alto e com um abdômen pronunciado,

pelo enorme volume de álcool ingerido no dia

denunciando um gado comprome do.

anterior. Um casal ria fazendo graça com a onomatopeia.

Ensaiou alguns passos trôpegos, cambaleantes,

Em sua mente, nublada, e lica, surgiram

seguiu em direção a um caminho já conhecido e habitual,

recordações de um passado ainda vivo. Grunhiu, revirando-

deixou seus parcos pertences sob a marquise, nada havia ali

se incomodado com aquela interrupção em seu repouso

que interessasse a alguém!

sob a marquise. Sentou-se, tateando a procura do

Parou em frente ao bar de costume, àquela hora

inseparável gorro, suas mãos tremiam, em sua língua um

com fregueses tomando o café da manhã antes de

gosto horrível precisava ser aplacado com um gole de

seguirem para o trabalho. Enﬁou as mãos nos bolsos a

cachaça. A mão direita guiou-se automa camente na

procura de um trocado ganho com a venda de recicláveis,

direção do recipiente em forma de barril, abriu-o e tomou

encontrou umas moedas e entrou no bar. O balconista já o

um gole sôfrego, aguardou alguns segundos e o esvaziou.

conhecia, esperou que lhe desse os trocados e em um copo

Aproveitou o recipiente para aliviar sua bexiga, ainda era

descartável colocou uma dose de aguardente, abriu a

cedo, o banco só teria movimento dentro de algumas horas.

estufa de salgados, de lá

Já havia alguns aposentados formando uma pequena ﬁla a

guardanapo. A mão, um tanto trêmula, segurou o copo e o

par r da entrada do banco.

salgado.

rou uma coxinha em um

Suas mãos pararam de tremer, girou o corpo ainda

Saiu do bar, andou alguns metros. Havia um ponto

sentado e ﬁcou de frente para a rua, suas pernas, ainda

de ônibus em frente ao bar, uma enorme ﬁla aguardava o

f ra ca s m a l l h e o b e d e c i a m . B a l a n ço u a ca b e ça

cole vo que os levaria para longe dali. Afastou-se do bar e

vigorosamente para tentar transmi r força à suas pernas.

do ponto, sentou-se nos degraus, sob uma porta de aço

Es cou-se até que seus pés tocaram a calçada, ao ﬁcar em

fechada. Mordeu a coxinha, mas gando devagar, não

pé sen u uma ligeira náusea, tonteou e encostou-se a

possuía muitos dentes. Tomou um gole da aguardente,

marquise. Era um conjunto humano que não chamava a

pequeno (geralmente engolia tudo de uma vez, o liquido

atenção, seus pés calçados com uma virgula an ga e

derramado direto na garganta), saboreou a bebida e o

descolorida, calças marrons cheias de bolsos, uma camiseta

salgado.

vermelha com o conhecido retrato de Ernesto Guevara, um

Deixou-se ﬁcar ali sentado, observando o

gorro que já foi branco. Sua pele não nha uma deﬁnição de

movimento de carros e transeuntes, seus olhos

cor, idade indeﬁnida, pelos cinza amarelados, olhos

percorrendo de um lado a outro, a rua. Neste movimento

castanhos avermelhados davam vida a um rosto comum em

de cabeça ele a viu, observou-a por um momento ,
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estranhando-a ali sentada na escada em frente à sua casa
àquela hora. Ainda era cedo, costumava vê-la sempre no
horário em que as pessoas almoçavam no bar. Num impulso
levantou-se e caminhou na direção em que estava a menina
sentada, cabeça baixa teclando em um celular, devia ter uns
dez anos, se muito. Seus cabelos escorriam escondendo
seu rosto concentrado no celular, não percebendo nada a
sua volta.
Assustou-se ao ver os Nikes roídos, rasgados, seus
olhos ergueram-se percorrendo os bolsos na calça marrom,
a ﬁgura do Tchê, até deterem-se nos olhos vermelhos. A
boca de poucos dentes abriu-se em um sorriso, indagando:
“Setembro Chove?”.
Ela levantou-se como se impulsionada por uma
mola, correu para o quintal cole vo, gritando
histericamente. As pessoas que estavam na ﬁla,
aguardando o ônibus olharam curiosas na direção da casa
em frente. Ele ﬁcou ali, parado boquiaberto, não
entendendo aquela reação. Aﬁnal a pergunta era tão
comum na sua infância, todos riam e respondiam: “pode
ser que sim, pode ser que não!”.
De repente do quintal surgiram homens e
mulheres, velhos e crianças, todos o olhando, furiosos e
insultando-o. Tentou balbuciar algumas palavras mas foi
con do, recebeu um chute no peito, desferido do alto da

escada, caiu e foi chutado mais uma vez. Tentou levantarse, mas uma paulada em sua cabeça derrubou-o
novamente, um chute nos rins deixou-o sem ar. Fechou os
olhos, ﬁcou inerte sendo chutado e ferido a pauladas.
Repen namente o silencio, já não estava mais ali, era uma
criança correndo em um descampado, puxando uma linha
vendo a pipa subir alto, mais alto, mais alto...muito alto!
Uma viatura para, próxima a um córrego fé do. O policial
ao lado do motorista desce, dentro do córrego há um corpo,
os olhos abertos reﬂetem o sol, a boca de poucos dentes
deixa escorrer um ﬁlete de sangue que mancha a gola da
camiseta vermelha.

Messias Barros
carteiro, poeta, autodidata, adora punk, odeia funk!
É fã de King e Adriano Villa! Adora Pink Floyd e
Rick Wakeman! Ouve Marley e Chico Science!
Tem uma ﬁlha (Rebecca) e uma esposa (Maria)
a quem ama muito! É isso.
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CONTO
PARASITAS
de raphael viana

mortais

R

io de Janeiro. Gabinete do Secretário de Saúde. Seis

comuns, são parasitas. Os sintomas que o povo está

Meses antes.
– Então o senhor está supondo que essa nova virose

sen ndo lá fora são só a premissa de algo muito maior. O

aparentemente é... – ele deu uma pausa para respirar como
se parecesse não acreditar no que iria dizer. – Mortal?
– Na verdade eu estou aﬁrmando senhor secretário! – Eu
disse em tom imponente. – Se a saúde do estado não tomar
as devidas providências imediatamente isso acarretará em
um surto que se espalhará pelo país inteiro.
– Nossa população é saudável doutor Andrade – ele

senhor tem que direcionar toda verba para a fabricação de
vacinas imediatamente.
– Já chega Senhor Andrade, agradeço a
preocupação, mas o que cabe a administração da saúde do
Rio, cuido eu! O senhor já pode ir...
– Senhor, por favor, espere! Estamos falando da
maior infecção já causada por um arbovírus no Brasil. O

retrucou, con nuando. – Veja por exemplo, gringos entram

senhor precisa me escutar!
Eu havia levado dias para conseguir aquela reunião

e saem do país o tempo todo deixando pra trás incontáveis

e quase duas horas do lado de fora da sala aguardando para

doenças nas nossas costas. Ficamos putos com isso? Não!

não ﬁcar nem mesmo cinco minutos dentro do gabinete do

Impedimos eles de virem nos visitar? Não! Por quê? Porque

ﬁlho da mãe. Ele me ignorou, todos com quem eu falei,

somos fortes.
– Pensei que era porquê o turismo movimentava

ignoraram, na verdade.
Ele ﬁnalizou a conversa acenando para seus

grande parte do nosso PIB – disse sarcas camente.
– Sim, também, claro!
Ele provavelmente não gostou do modo que falei,

capangas que logo me convidaram a me re rar, mas, eu

ﬁcou sem graça com a minha resposta, mesmo assim
insis u:
– O que quero dizer é que nossos organismos são
fortes. Estou na saúde há anos, doutor, já vi de tudo por
aqui, isso é fase, daqui a pouco passa. Façamos o seguinte,
irei mandar colocar carros de fumaça em pontos
estratégicos do Rio e está resolvido.
– Acho que o senhor não está me entendendo,

teimoso, insis . Não foi fácil me rar de lá de dentro. Lutei
contra eles, berrei feito um louco para que aquele
desgraçado engomadinho entendesse a gravidade da
situação. Mas ele simplesmente voltou a assinar sua
papelada, enquanto calculava o quanto de propina lucraria
naquele mês.
Eu sei dos meus limites, tenho plena ciência que
nunca fui o cara que recebia destaque na escola pelo porte
sico. Enquanto todos os meus colegas do Ensino Médio se

senhor secretário, essa não é uma doença qualquer, eu ﬁz

preocupavam em ir à academia, sempre na busca pelo

vários testes em meu laboratório, esses mosquitos não são

"corpo perfeito", eu malhava meu cérebro com um livro
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após o outro. Acho que é por isso que ainda estou vivo

tempos, devido aos rombos nos cofres do governo que não

nesse mar de loucura.

repassavam o dinheiro para melhoria dos muitos hospitais

A força daqueles seguranças brutamontes

e UPAs de cada cidade do Rio de Janeiro. Não é hora pra

dispostos a cumprirem suas funções ainda não era párea

tapar o sol com a peneira. A população já morria nos

para a minha determinação. Eu me deba a enquanto eles

corredores sobre às macas aguardando atendimento muito

me arrastavam para fora, aos empurrões. Por ﬁm, só me

antes disso tudo acontecer. Aliás, posso dizer que isso só

restava gritar:

facilitou as coisas. Quando eles chegaram, o cenário já

– O senhor está cometendo um erro, precisa me

estava pronto, bastou somente apertar o botão de ﬁm do

ouvir! Carros de fumaça não serão suﬁcientes, precisa

mundo e iniciar o rodar das engrenagens da máquina

melhorar os hospitais, precisa das vacinas antes que seja

apocalíp ca, que consumiu e aterrorizou o país em tão

tarde demais, me escute, me escuteeeeeeeeee!

pouco tempo...

Foi a par r daí que as portas literalmente se
fecharam para mim...

... desgraçados... se

vessem me ouvido. Se

vessem dado atenção as minhas palavras, talvez isso tudo
não vesse acontecido, talvez ela ainda es vesse viva. Meu

***
Rio de Janeiro. Galpão do Material de Construções
M&M. Dias atuais.
Iniciando a gravação...
– Tá funcionando? Essa coisa tá funcionando? Tá
gravando? – Um, dois, trêstapas na câmera. – Acendeu. A
luz vermelha acendeu, tá piscando. Deve tá gravando.
Agora é só ajustar o foco e...

amor, meu grande amor. Ví ma da negligência dos
corruptos do alto escalão. Talvez se vessem me escutado,
ao menos teriam se preparado como eu me preparei:
estoque de man mentos, vacinas, remédios, telas de
proteção e muitos vidros de repelente. Pena que nada disso
foi suﬁciente. Só retardou o inevitável. Ela se foi, morreu em
meus braços e agora... agora é meu menino que está quase
indo. E eu, impotente, estou preso nessa droga de galpão

– Meu nome é Carlos Moraes de Andrade. Casado,

que projetei crendo que traria segurança para minha

melhor, eu era casado. Agora sou viúvo. Ah, droga! Falar

família. Eu sabia, sabia que esse caos chegaria logo. Me

disso é tão di cil! Melhor começar de novo. Eu sou o Doutor

preparei para ele, mas não foi suﬁciente. Eu falhei!...

Carlos Moraes Andrade e quero deixar registrado aqui
minha história. Eu não tenho muito tempo. Logo aquelas
coisas lá fora encontrarão um meio de invadir meu refúgio.
Quem sou eu? ... Eu sou o cara que previu toda esta merda!

... como eu sabia? Fala sério onde você esteve
durante todos esses anos? Será que só eu me dei conta? ...
Confere aí: peste negra, 50 milhões de mortos de 1333 a
1351; tuberculose,1 bilhão de mortos entre 1850 a 1950;

... primeiro gostaria de dizer que me chamaram de muitas

malária, 3 milhões de mortos por ano desde 1980; e eu só

coisas. Me ridicularizaram perante a sociedade, perante

listei algumas, muito mais doenças diferentes arrasaram

meus colegas de trabalho, perante minha família. Meus

com a humanidade ao longos dos anos, desde a Varíola até

vizinhos me olhavam com indiferença, imaginando que eu

as recentes gripe suína, aviária, dengue, chicungunha e zika

era algum cien sta maluco, já as crianças da vizinhança,

vírus, que marcaram a úl ma década.

sempre caçoavam de mim. Mas, mas mesmo assim, eu
tentei, tentei alertá-los. Se ao menos aquele desgraçado
vesse me ouvido...

... eu sempre pensei que vivíamos no meio de uma
guerra biológica e o Brasil era uma grande cobaia, o maldito
local de testes, alvo dos países de primeiro mundo. Aﬁnal,

... eu não sou burro, é claro que eu sabia que não

de onde será que vinha tanta doença? Eu sabia que isso ia

nhamos a estrutura necessária para conter uma

acontecer, uma hora ou outra. Era só questão de tempo.

proliferação como essa. Os hospitais de hoje não estão

Como o secretário bem citou "nós já enfrentamos de tudo",

muito diferentes de quando tudo isso começou. Não dá pra

sempre fomos 'fortes'. A verdade que ele não queria

jogar a culpa na inves da militar de contenção. As

admi r é que a população tentava sobreviver na medida do

ins tuições de saúde pública já estavam em ruínas há

possível, enquanto o país empurrava esses problemas com
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a barriga, menosprezando o desconhecido. Tudo

"sintomas" de seus algozes, o que desencadeou uma onda

funcionava bem desde que seus bolsos engordassem cada

de ataques violentos e culminou no contágio de mais e mais

vez mais com dinheiro sujo e os pobres coitados dos

pessoas que formavam uma horda anarquista...

trabalhadores, que mal ganhavam para se alimentar –

... minha esposa era um desses moribundos. Ela

muito menos se medicar – con nuassem na miséria. Eles

nha câncer e há algum tempo lutava para sobreviver. Não

não se importavam...

nha muito tempo de vida. Eu, como bom marido, es ve ao

... quem diria que a humanidade depois de

seu lado por anos, aproveitando cada momento como se

sobreviver a bombas, guerras, superpopulação e

fosse o úl mo, até que enﬁm, ela descansou em paz. Eu não

aquecimento global, sofreria com essa úl ma porrada do

pude enterrá-la. A deixei próximo ao caixa dessa loja de

des no. Lembro que muitos acreditavam em invasão

material de construções que meu pai me deixou, enquanto

alienígena, os mais faná cos até cogitavam a vinda de um

erguia a tenda de proteção que havia preparado

salvador, o que era até mais fácil de se imaginar do que

especiﬁcamente para essa situação, meses antes. Tive que

pensar que o ﬁm da raça humana se daria por algo tão

dolorosamente acompanhar seu corpo deﬁnhar e ser

pequeno e ao mesmo tempo tão monstruoso, um

tomado pela praga.

mosquito: Aedes Parasitus...

... eu ainda digeria sua morte, quando,

Não há dados cien ﬁcos que determinam de onde

inexplicavelmente, ela novamente estava ali, em pé, na

exatamente esse mosquito veio. Se fora criado em

minha frente. Pensei que estava tendo alucinações.

laboratório ou mesmo se evoluíra na natureza a par r de

Esfreguei os olhos e retornei o olhar para conferir se aquilo

seu parente próximo, o Aedes Aegyp , mosquito

era real. Não podia ser, eu mesmo a vi morrer. Conferi

responsável pela transmissão da dengue, assim como da

inúmeras vezes seu pulso, aﬁnal, não acreditava que ela

chicungunha e o zika vírus. Não houve tempo para estudá-

depois de tanto tempo havia par do. Sem pensar duas

lo à fundo. Quando descobrimos sua existência o caos já

vezes, ela atacou a mim e ao nosso ﬁlho. Foi terrível! Seu

estava instaurado...

corpo apodrecido repleto de mosquitos e larvas em cima de

... pessoas saudáveis que contraíram os primeiros

mim, até agora não consegui rar esse cheiro pútrido que

sintomas do parasito vírus, sen am muitas dores e febre

ﬁcou impregnado em minhas roupas. Meu ﬁlho tentou me

tão alta que beiravam à loucura com delírios e convulsões.

ajudar. Ela em uma inves da rápida, mordeu seu antebraço,

Os estágios da doença eram extremamente dolorosos.

arrancando-lhe um pedaço de carne o mas gando como

Muitos não aguentavam a agonia e acabavam com o

um predador selvagem faz com sua presa. Uma enorme

sofrimento antes mesmo de chegar ao seu estado terminal,

ferida se abriu fazendo sangue jorrar por todos os lados.

suicidavam-se. Era o princípio do ﬁm da raça humana. A

Deﬁni vamente, aquela não era mais minha esposa...

essa altura, boa parte da população do estado já estava

... não me restou outra opção a não ser desferir

morta. Mas, conhece aquela Lei de Murphy que diz que

várias pancadas em sua cabeça com um ex ntor que estava

nada é tão ruim que não se possa piorar? Pois é, piorou.

próximo, o que esmigalhou o seu crânio e espalhou seu

Somente no momento em que os doentes começaram a se

cérebro cheio de larvas. A cada pancada uma lágrima. Agi

levantar de seus leitos e atacar vorazmente quem es vesse

por ins nto. Eu não conseguia pensar em nada. Só ouvia os

na sua frente é que todos se deram conta da gravidade da

urros de dor do meu menino ecoando no fundo da minha

situação, se deram conta do que essa nova espécie de

cabeça...

mosquito era capaz de fazer com o nosso país, contudo, já
era tarde demais...
... pra piorar ainda mais a situação, as ví mas, até
então saudáveis, após serem atacadas pelos moribundos,
em pouco tempo se levantavam com os mesmos

... quando tudo acabou, apoiei meu ﬁlho com meu
corpo para dentro da tenda de proteção e busquei o kit de
primeiros-socorros na tenta va de improvisar um
torniquete. A nuvem de mosquitos que estavam em minha
esposa nos perseguiram, mas foram de dos pelo
mosqueteiro envolta da tenda. Por sorte, não fui picado,
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isso não explica as a tudes hos s. Estariam eles sendo

acho que o repelente deu certo...
... minutos depois, eu ainda não havia acreditado
naquilo tudo que acontecia. É di cil de explicar, eu como

controlados pelos parasitas? Eu não sei mais o que pensar.
Tenho que cuidar do meu ﬁlho...

biólogo nunca vi nada assim antes. Pessoas arrancando

... hoje encontrei larvas em sua ferida. Tentei limpá-

pedaços de pessoas, pessoas que não eram mais pessoas,

la, mas elas con nuam surgindo a cada quatro horas.

pessoas que agora eram um amontoado de sangue, pus e

Preciso fazer alguma coisa antes que se espalhem ainda

carne apodrecida que serviam de "condomínio" para um

mais. A ferida esta infeccionada e os an bió cos que eu

bando de parasitas que haviam transformado seus corpos

nha acabaram. Seu frágil corpo treme devido a febre alta
que não cessa. Eu não sei o que fazer. Preciso pensar

em colmeias humanas...
... era di cil de acreditar, mas além das muitas
feridas abertas estouradas pelo corpo, era isso que todos
eles

nham em comum. Uma comunidade de larvas e

rápido...
... encerro aqui o vídeo de hoje. Não sei se
sobrevivo até amanhã para gravar um novo. Se não

mosquitos que se deliciavam com o banquete infeccioso.

sobreviver, espero que coloquem em minha lápide:

Tecnicamente, não há possibilidade alguma de uma pessoa

Carlos Moraes de Andrade, biólogo imunologista corajoso,

assim ainda estar viva, não nesse estado deplorável. Mas,

esposo amoroso e um pai dedicado que lutou com todas as

por mo vos que ainda não entendo, eles ainda estão de pé,

suas forças para encontrar a cura para o parasito vírus...

foras de si, mas em pé. Sempre arranhando, mordendo,

... o Brasil necessita disso, a população precisa disso, meu

atacando, até que seus corpos não tenham mais u lidade.

ﬁlho depende disso!

Eu não acredito que irei dizer isso, mas o centro de controle

Fim da transmissão.

de doenças, classiﬁcaram-nos como mortos-vivos...
... em minha cabeça, formulo teorias para explicar o
que possivelmente está acontecendo. Vai ver esses
mosquitos evoluídos precisam de organismos precários –
doentes primários ou em estado terminal – para se
mul plicar e propagar o vírus. Vai ver é através da picada
que eles transmitem a doença a um humano saudável, para
depois, torná-lo doente e poder depositar seus ovos
naqueles que morreram por causa do vírus. Os ovos
provavelmente viajam pela corrente sanguínea instalandose no corpo da ví ma. Ao eclodirem, as larvas parasitas
alimentam-se das bactérias con das naquele corpo e se
desenvolverem, tornando-se novos mosquitos que deixam
o hospedeiro para repe r o processo em outro doente. Mas

Raphael Viana
nasceu no Rio de Janeiro, em 6 de Março de 1990.
Escritor, editor e cinéﬁlo. Despertou cedo o interesse por
escrever histórias em mundos fantás cos.
Curte rock das an gas e sonha
com o dia em que irá abrir uma lanchonete geek!
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Não deixe de se inscrever no canal para estar
sempre ligado no que vem de novo por aí
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CONTO
O INFELIZ

de moíses lobo

eliz era quando nha liberdade para soltar minha
fera, vocês bem sabem do que estou falando, aquela
força sen da acompanhada de pesos nos pulmões,
onde tudo desejado se chama destruição... Agora me
encontro aqui, tudo é sem graça, no entanto confesso, o
erro foi todo meu, por sorte só sabem de um dos meus
muitos afazeres feitos, dessa forma mais cedo saio,
angus a para esse dia chegar, pois aqui a ro na é chata,
incomoda...
Tudo começou 1 ano atrás, voltando da faculdade,
frio como agora, cansado, noite, ônibus pego, enﬁm,
apenas desejava cochilar no caminho que dura quase 2
horas... Ônibus quase vazio, contando comigo sentado no
banco da frente, mais cobrador e motorista, haviam mais
três passageiros no fundão; Sortudo que sou não conseguia
dormir, ﬁca di cil exercer o mesmo quando três quase
moleques acendem um baseado e escutam seus funk's no
celular sem fones de ouvidos; Como de costume uma
situação já repe da inúmeras vezes em outras ocasiões,
pois bem, inexplicavelmente me surgiu a vontade de
somente dessa vez fazer diferente, ao invés de assis r tudo
como de costume sendo um mero espectador, decidi baixar
minha touca preta até cobrir meu queixo, com as mãos
mesmo ﬁz dois furos para enxergar o que decidi fazer, abri
minha mochila, peguei três canetas, coloquei na mão
direita como uma espécie de soco inglês e me levantei em
direção aos sujeitos; Lembro até da música ambiente:
“Late, late, late que eu tô passando...”, mas o não lembrado
que é fundamental é se as canetas estavam destampadas
ou não, um dos três estava de pé em meio ao corredor e
gargalhou ao me ver da forma descrita anteriormente, ao
menos ele morreu sorrindo, acho!
Dei três socos em seu pescoço, sangue jorrou em
minha direção, o liquido vermelho e quente escorrendo em
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minha mão foi uma sensação surpreendente, resolvi repe r
com os outros dois paralisados pela morte do seu amigo,
mais essa paralisação durou pouco, segundos depois
ambos acompanharam o primeiro, em um precisei de sete
furos no pescoço para acabar com tudo, já o outro não lutou
muito, talvez pelo susto, apenas duas canetadas foram
suﬁcientes para sua eterna queda... O cobrador e o
motorista pararam o ônibus; - Só um instante senhores!
Disse enquanto pegava minha mochila e nesta pegava meu
caderno, usando minha mão esquerda e uma das canetas
usadas em minha salvação escrevi: “-Exitem fones, usemnos... não se pode fumar dentro do ônibus!”, arranquei a
folha e coloquei na boca do primeiro morto... - Senhores,
tem como abrirem a porta para que eu desça? Pedido
realizado... Enquanto descia agradeci e desejei um ó mo
serviço para eles, bem sabem o quanto é estressante esses
cargos...
Dessa vez não foi azar, começou a cair um temporal,
joguei a toca no lixo e a chuva rou o sangue manchado em
meu corpo; Havia uma banca de jornal aberta, não somente
me abriguei nesta como ﬁz amizade com o simpá co
senhor jornaleiro... 10 minutos depois a chuva parou, fui ao
ponto de ônibus e logicamente peguei um ônibus, estava
ensopado, na verdade não sei porque estou sendo tão
detalhista, enﬁm, o que mais me impressionei é o fato de
não sen r medo, peso na consciência, nada, nada além de
prazer, precisava fazer isso mais vezes; Voltei a pegar meu
caderno, comecei uma linda lista do que preciso para meu
agrado:
Matar estuprador
Matar pedóﬁlo
Matar maltratador de idosos, crianças e animais
Espancar pessoas que fazem questão de esbarrar e
não pedem desculpas
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Espancar mal educados
Matar racista
Peitar todos que me afrontarem
Exceções: Nada fazer com mulheres e crianças, no
mais agressão verbal
Comprar facas, espadas, canivetes, es letes,
toucas e etc's
Nome: Feliz Agora
Por que: Realizar sonhos
Pronto, agora, a principio foi um bom começo,
restava usar da minha inteligência, cansado em casa, “- Boa
noite pai, boa noite mãe!” com a roupa do corpo molhada,
entrei em meu quarto, joguei a mochila no chão, rei o
tênis, desmaiei na cama...
Acordei, nasci novamente, agradeci a Deus por
mais um dia de vida, tomei um bom banho e em seguida um
bom café feito pela melhor das mães mulheres, minha
mãe... Tenho visita... Depois con nuo...
Lapa é um bom lugar para procurar emprego nessa
maravilhosa cidade de São Paulo, usava uma camisa social
preta, calça jeans acinzentada e um sapato preto e
reluzente de tamanho fora a forma no qual estava
engraxado, tudo no ﬁm combinava com minha altura
mediana, pele morena e grandes cabelos ondulados...
- Bom dia gostaria de deixar um currículo com vocês! Disse
educadamente e sorridente ao jovem da primeira agência
de empregos que entrei.
- Não está vendo no papel que não estamos
aceitando currículos?
Momentaneamente não estamos aceitando
currículos devido excesso de vagas com entrevistas já
marcadas!
Atenciosamente Direção
- Certo, desculpe! Respondi contendo minha
natural ignorância e nervosismo.
- As pessoas desatenciosas são as primeiras
descartadas! Ouvi como resposta
Não resis e retornei, com minha mada mão direita
peguei a nuca do sujeito e fortemente ba três vezes sua
face no balcão que nos separava, o “pobre coitado”
assustado começou a chorar enquanto jorrava sangue do
nariz.
- Os mal educados são os primeiros que tenho
confrontado! Sai de lá orgulhoso e orando para que minha
lição sirva futuramente para o engomadinho prepotente
não ser mais assim.
Esse foi o segundo ato exercido no qual muito me
sen bem, no mesmo dia exis u o terceiro, depois da
cansa va entrega de currículos estava indo ao banco, não
vou citar seu nome pois somente promovo o Feliz Agora e
isso faço de graça e orgulhoso...
Um sujei nho todo playboy saindo de seu carrão
estacionado em uma vaga para idosos e deﬁcientes...
- Por favor, você acompanha algum idoso ou
deﬁciente? Humildemente perguntei.
- Vai se foder! Respondeu o riquinho.
- Vou sim! Lembrei de um clássico dos vídeos games

onde entre uma fase e outra exis a a possibilidade de
quebrar um carro, comecei a imitar, voltei à minha infância
enquanto chutava a porta do motorista, no segundo chute a
porta estava amassada, no quinto a janela arrancada... O
louco com tudo na minha direção perguntou se eu era
louco, desviei do seu soco e ba sua cabeça no capô até ele
desmaiar, subi no capô e comecei a chutar o vidro frontal,
logo o arranquei... O jovenzinho desmaiado, quebrei a
maioria dos seus dedos das mãos, assim iria demorar para
errar novamente, arranquei o possível que dava do cambio
do carro e penetrei no ânus do desmaiado, os para-brisas
coloquei horizontalmente em sua boca...
Que dia produ vo, antes de repousar nada melhor
do que uma cerveja bem gelada, faculdade pensava se
con nuaria ou não...
Sabem o que ﬁz no dia seguinte?
Saberão, nada, nada além de ﬁcar na cama
pensando nos atos que faria e bebendo cerveja, somente
levantava para ir ao banheiro e pegar mais cerveja. Nessa
onda de pensar e beber, lembrei que um senhor, o João da
doceria já havia sido acusado umas três vezes de dar doces
gratuitamente para umas crianças em troca de certos
favores, pois bem, a sorte estava ao meu lado.
- Bom dia jovem! Disse me o velho safado com
sorriso chegando as orelhas.
- Bom dia Seu João, quero uma tubaína bem
gelada! Respondi com um falso sorriso
Aproveitei o local vazio, assim que o velho
sorridente virou-se para pegar meu pedido lhe dei uma
marretada bem servida na nuca, foi o suﬁciente para o lixo
desmaiar, fechei a doceria, “Fechado para almoço!” estava
escrito, levei o velho para os fundos da sua casa, para
conﬁrmar que o lixo era lixo, vasculhei seu computador e
pertences, era tudo verdade... O safado acordou, com a
boca cheia de meia e ﬁta nada podia falar, deitado em sua
cama com as mãos amarradas atrás das costas, amarradas
com uma calcinha, e usando apenas um fraldão, o calo na
nuca estava enorme, achei exagero da minha marretada,
pois por enquanto desejava o velho vivo... Certo, nem havia
começado e o velho já chorava feito uma criança, fez tantas
maldades com estas e ainda desejava imitá-las...
Apenas havia arrancado todas suas unhas e jogado
sal, chega de enrolação, comecei realmente a efetuar a
tortura, arranquei o fraldão todo cagado expressando
medo e introduzi diversas vezes no cu cagado um pirulito
grande e cilíndrico, cansado resolvi deixar de vez no velho o
pirulito...
Com uma faca bem aﬁada achada em sua cozinha,
abri sua barriga e entupi de diversos doces, estava aloprado
e sem mais ideias, fui até seu lindo quintal e deixei o velho
agonizado em cima de um grande formigueiro, antes de ir
embora graças a Deus o safado ainda estava vivo, adorei ver
sua face clamando por misericórdia. Até pensei em usar
luvas e touca, mas pensei, ele não é rico e estamos em São
Paulo e não no “grande” Estados Unidos, logo foda-se ter
digitais ou não... O dia prome a...
Não sabia se estava sendo um assassino em série
ou um herói, ao meu ver os dois, era eu o Feliz Agora.
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Preguiça de ir para a faculdade, fui ao puteiro, chegando lá
escolhi a que achei mais linda, 1,65m, pele branca, bunda
grande e deﬁnida, seios médios, cabelos pretos e lisos até a
cintura, olhos azuis supostamente chamava-se Aline,
estando no quarto ela quase estranhou se não fosse a
primeira vez, queria apenas conversar, até fez uma
expressão facial de decepção, para isso com certeza ela
somente ou na maioria das vezes trepava com aqueles
ozinhos barrigudos, peludos, transpirando bebida e
cigarro... Como não sou fã do catolicismo e derivados,
preferi me confessar a ela ao invés de um padre, e para a
minha surpresa, ela teve para comigo admiração, até
revelou o verdadeiro nome, Vânia, mesmo eu contando os
episódios do ônibus, agência de emprego, e da doceria, ela
me teve admiração, disse que nha eu grande senso de
jus ça, até desejou me dar de graça, nada de preconceito,
mas não sou viado, ainda assim precisava terminar a noite
com chave de ouro, deixei meu número de celular com ela e
fui, foi amor meu à primeira vista... Cheguei em um bar e
pedi uma dose bem servida de vodka sem gelo, paguei e na
saída acendi um ﬁltro vermelho...
- Me arranja um cigarro jão! Disse um nóia alemão
de seus 30 anos.
Comecei a socá-lo até desmaiar, joguei uns três
cigarros no seu corpo e disse:
- O jão te arranja!
O pessoal do bar não se espantaram, salvo por dois
ou três caras, estavam acostumados a ver tal coisa. Vê se
pode, é muita folga, além de me pedir cigarro fui chamado
de vacilão...
Entrei em um táxi, este me deixou próximo ao
cemitério, lá perto nha um bar, comprei uma garrafa de
vinho seco, foi meu avô que me fez adorar essa bebida,
bons tempos de xadrez, derramei um pouco no tumulo do
vô Carlo e bebi o restante e fumei alguns cigarros, chorei
por 5 minutos, bons tempos...
Acordei deita em cima do tumulo do vovô, 5
ligações perdidas, duas vindas de casa e três desconhecia,
já me achando pensei, deve ser a Vânia... 09:00, terei muito
que fazer hoje...
No mesmo bar que comprei vinho, lavei meu rosto
e tomei um bom café acompanhado de um gostoso pão na
chapa, café puro sem açúcar... Um sujeito com uma 38
tentou roubar o caixa quando estava eu pagando o que
comi e bebi, consegui desarmá-lo, eu mais três funcionários
espancamos o sujeito, ele desmaiou, não precisei pagar a
conta, chamaram a polícia para prendê-lo, não mais estava
presente neste momento...
- Pai, mãe, está é minha namorada! Vânia ﬁcou sem
voz, foi muito bem recebida por eles...
- Luciano, você é louco? Me perguntou baixinho no
ouvido e sorridente.
- Sim, sou sim! E a beijei.
Em meu quarto transamos, foi muito bom, até
arrisco em dizer que somente não transamos e sim ﬁzemos

amor...
- Te amo! Disse bem baixo em meu ouvido quando
gozei pela terceira vez.
- Posso me arrepender, mas também te amo seu
louco! Respondeu ela sorrindo, disse que teve uns quinze
orgasmos...
Ela queria que eu lhe apresentasse meus amigos,
respondi que ﬁz recentemente algumas amizades no cursos
de história mas meus dois verdadeiros amigos morreram,
um de overdose e o outro por não ter pago o pó, isso me fez
lembrar algo, matar traﬁcantes, principalmente o que
matou meu grande amigo Toni, comentei a Vânia, ela me
pediu ajoelhada de pé junto que desejaria ver, devido a
insistência deixei...
No mesmo bairro, com uma faca no bolso e de
mãos dadas com minha linda namorada entrei em uma
viela, lá estava meu safado xará que matará meu amigo... O
cumprimentei e pedi dois pinos, quando ele virou para
pegar tais em um furos de uma parede rei a faca...
- Aqui! Foi a ul ma coisa que o safado Luciano
disse, passei a faca na sua garganta, o decapitei, no peito
dele escrevi com a ponta da arma branca, Feliz Agora, com
essa mesma faca, pela língua pendurei a cabeça do safado
na parede, os dois pinos de pó introduzi no nariz do rapaz...
Havia esquecido da Vânia, ela olhava o corpo sem cabeça
sorrindo... Peguei ela pela mão e levei até uma loja de
roupas de uma vizinha amiga da minha mãe, Vânia não era
mais pros tuta, a linda era vendedora...
No dia matei mais dois traﬁcantes e ﬁz parecido
com o que ﬁz ao Luciano... A noite transei gostoso com
Vânia, bebemos cerveja e dormimos de conchinha na
minha cama...
Vânia foi trabalhar e eu fui matar, matei mais três
traﬁcantes de outras regiões, estavam pensando que eram
policiais os autores dos crimes, até parece, eles não
matariam seu ganha pão...
No período da tarde vi um ﬂanelinha ameaçando
riscar o carro de uma linda mulher, esperei ela sair para não
se chocar com a cena, depois quebrei um jolo na cabeça
do machão e como eles fazem nas latarias dos carros ﬁz em
sua face, deixei toda arranhada, marcada com uma chave,
apostava que iria se assustar quando acordasse.
Estava com cede, fui em um bar na galeria do rock,
depois de tomar sozinho 9 garrafas de cerveja perguntei
gritando: - Tem alguém aqui que é racista? Um branco
careca se manifestou sorrindo – Cala boca seu cor de bosta!
Quebrei uma das garrafas vazias ao meio e enﬁe tal no
pescoço dele, re rei novamente e introduzi no olho direito,
depois re rei novamente e ﬁnquei perto do coração, até
hoje não sei se o racista imbecil sobreviveu; tomei o
restante da nona garrafa e fui embora, já havia deixado
tudo pago, gritei três vezes enquanto saia “São Paulo está
caó ca!”,
A cerveja me deu sono, sorte que havia um ônibus
no Largo do Paissandú, este me deixaria próximo de casa,
dormi a maioria do percurso, somente acordei pois uma

26

pobre donzela gritou sobre a existência de um tarado
mostrando o pinto, além da minha pessoa mais dois
bondosos homens espancaram até o safado desmaiar o
jogamos da janela, ele bateu a cabeça, eis outro que
desconheço se sobreviveu, mesmo lendo jornal com
frequência nada li à respeito...
Ajudei um catador de papelão a puxar carroça por
uns cinco quilômetros, isso ajudou a transpirar o álcool que
havia consumido, ﬁz uma boa amizade...
Em casa tomei um bom banho e um bom café, mais
gostoso ainda foi a sobremesa que me esperava em minha
cama, Vânia de lingerie vermelha, depois de fartos,
dormimos agarrados...
Ainda “bem”, quero dizer, infelizmente nossa
polícia é “burra”, somente levam à sério casos envolvendo
ricos e famosos, do contrário já estaria eu preso, preciso ser
preso, mas como seria preso? Deixa, quem procura acha...
Lembrei de um padre nos tempos de adolescência
que tentou me molestar, aproveitei ter acordado cedo e fui
até essa igreja, era um bairro vizinho, eram 05:30,
certamente o velho que lá estava ainda dormia, derramei
dois galões de gasolina por sobre todo o terreno e ateei
fogo, lá havia câmera, mas usava touca, o velho morreu
tostado, me arrependi de ter escondido a face, como iria ser
preso? Mas o universo estava ao meu favor...
A noite, eu e Vânia fomos cur r uma balada rock,
03:00 ela muito havia bebido e não conseguia manter-se
acordada, paguei um táxi para levá-la até meu lar,
certamente meus pais a receberiam bem como sempre.
Disse ao taxista: - Caso aconteça algo com minha amada eu
te mato, conheço seu ponto, não vai ser di cil!. Ele me
olhou assustado e se foi...
Eu desejava voltar a pé, minha amiga era uma
garrafa de conhaque já pela metade, lembro-me de andar
em zigue-zague, a polícia me parou...
Ambos eram altos, um negro e outro albino, o
negro me ba a pedindo para jogar minha bebida fora, dizia
eu não, era maior de idade, não roubei a bebida e não
pra quei vandalismo, meus argumentos não funcionavam,
a cada cacetada obviamente vinda de um cassetete eu
sorria com a boca sangrando, isso fazia o negão me bater
ainda mais, o mais importante era apanhar e con nuar
bebendo, e por isso ainda mais levava, quando estava
prestes a desmaiar, o albino que não havia encostado um
dedo em mim, cheio de compaixão pediu para seu parceiro
parar, nesse momento quebrei a garrafa vazia na cabeça do
meu torturador, levei um ro na coxa esquerda vindo da
arma do albino, ele apenas fez mais que sua obrigação...
Um momento, tenho visita... Pronto, enﬁm estou pouco
mais de um ano preso por agressão ao policial, somente por
isso, nada sabem do que ﬁz lá fora, bem menos dos feitos
aqui dentro, matei 23 estupradores, apenas contarei como
matei o sé mo, durante o banho com uma gilete consegui
decapitar ele, foram 10 minutos árduos, presos e policiais
ﬁzeram vistas grossas... Daqui três dias estarei livre, poderei
recomeçar com maior liberdade os feitos do Feliz Agora, até
então não capturado, Vânia espera um ﬁlho nosso, 7 meses,

a barriga dela está maravilhosa, ganhei dela um livro muito
bom, uma ideia quase perfeita, talvez pare de matar, não é
certeza, mas este livro me mostrou outros caminhos, se for
prazeroso como matar, talvez pare...
Agora deixo um recado para todos meus
seguidores:
1º Sigam à lista que havia eu feito depois de matar
três idiotas
2º Recomendo que usem nomes como Agora Feliz
nº3, 4, 5... o nº2 já existe, também podem criar seu próprio
nome de herói jus ceiro
3º Somente matem quem merece morrer, vamos
cortar o mal pela raiz, dessa forma o mundo será mais
paciﬁco
4º Boa sorte
5º Se vacilar eu mesmo te mato
Não ve problemas na prisão, como sabiam de
algumas partes do meu histórico, fui respeitado, exis ram
uns certos conﬂitos devido desejarem minha par cipação
em certas facções, mas sem chance, não quero rabo preso
com ninguém...
Ontem foi meu ul mo dia preso, ﬁzeram uma linda
festa de despedida, até me emocionei, meus cabelos já
estavam novamente compridos...
Na saída, me esperavam Vânia e meus pais, em
breve o ne nho deles vai nascer, Lúcio será bem vindo...
Daqui uma semana começo um bom emprego, graças ao
meu pai serei colunista de um importante jornal,
comentarei sobre o co diano, mesmo preso conclui a
distância o curso de história, bom assim com superior
completo caso seja preso novamente terei cela especial,
mas talvez não seja mais preso, talvez siga o tal livro, Uma
ideia de vida quase perfeita... Enquanto não possuem
alguma, sigam a minha... até.

Moíses Lobo
Paulistano nascido em 1984 no Hospital São Camilo em
Santana ZN, com o es mulos de hq's antes de adentrar no
mundo escolar, aprendeu a ler e escrever desde cedo.
Com sua mente Maluco Beleza escreve desde histórias
infan s até poesias e contos contrastantes.
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crônica

VOCÊ FAZ CHUPETA?
por Adriano Villa

ão sou muito chegado em viajar em feriados
prolongados, mas às vezes, sair da ro na não faz mal
a ninguém, não é verdade? Depois de caros pedágios
e de um trânsito capaz de acabar com a paciência de
qualquer Jó, ﬁnalmente chegamos à praia. Já era tarde da
noite o que limitou nossas opções de diver mento, após
guardar o carro na garagem do hotel, aproveitamos as
úl mas horas daquele dia para jantar e dar um passeio pela
orla da praia sob promessas de acordar cedo na manhã
seguinte.
Seguimos o combinado e logo pela manhã
estávamos indo para a praia. Arrumamos duas
espreguiçadeiras com guarda-sol próximo do mar e ﬁcamos
ali cur ndo a brisa sob efeito de algumas cervejas,
caipirinhas, raspadinhas e etc.
No ﬁnal da tarde voltamos ao hotel, tomamos um
banho e saímos para aproveitar a noite mal sabendo a
surpresa que nos aguardava pela manhã. Como havíamos
cur do bem a praia, achamos melhor pegar a estrada logo
cedo para evitar trânsito. Na manhã seguinte, arrumamos
nossas coisas, pagamos a estadia e seguimos para o
estacionamento do hotel. Estávamos conﬁantes que
teríamos um retorno tranquilo, porém, ao girar a chave na
ignição, o carro simplesmente não funcionou.
Estranhamos. O carro havia passado por uma
revisão, tudo estava em perfeito estado de funcionamento.
Ficamos preocupados, mas o manobrista do hotel ao
perceber nosso problema, disse que havia percebido que
havíamos deixado o farol ligado na noite anterior... Eu e
minha esposa nos entreolhamos, mas não nhamos
disposição para dizer poucas e boas, além do mais, agora
sabíamos que o nosso problema era a bateria descarregada
e não precisávamos chamar nenhum mecânico local que
poderia nos cobrar os olhos da cara.
Deixei a esposa no hotel e comecei a busca por um
cabo de transmissão de carga. Seria uma missão um tanto

N

que impossível, um desconhecido pedindo um cabo
emprestado. Por sorte, uma senhora que cuidava de um
estacionamento foi com a minha cara e emprestou na
maior conﬁança. Voltei para a rua do hotel e ao ver minha
esposa, ergui o cabo como se fosse o troféu da São Silvestre.
Ela sorriu e no mesmo instante virou-se para um homem
sem camisa que estava do outro lado da calçada mexendo
em seu carro, perguntou: Moço, agora você pode fazer a
chupeta?
Não pude conter o riso e como estava mais
tranquilo, não resis em emendar: pô amor, como assim
ﬁcar perguntando para os outros se fazem chupeta na rua?
Ela e o motorista-gen l riram e logo estávamos os três ali,
com os carros de frente um para o outro fazendo a dita
chupeta em nossa bateria, é claro. Não demorou muito
para o carro voltar à tona. Agradecemos ao simpá co
cidadão e logo em seguida fomos devolver o cabo. A mulher
não ﬁcou surpresa com o meu retorno. Conversamos um
pouco e deixamos o carro ali no estacionamento para um
úl mo mergulho.
Acabamos demorando mais do que o esperado.
Pagamos o estacionamento e nos colocamos rumo à nossa
casa torcendo para não pegarmos muito trânsito. Subimos
conversando sobre muitas coisas, entre elas, o fato dela
chegar ao ponto de ﬁcar perguntando para desconhecidos
se fazem chupeta ou não. Um grande exemplo de algo ruim
que pode terminar em um ﬁnal feliz.
Gostaria de saber quem foi que decidiu dar esse
nome a ligação de bateria a bateria em carros? Será que não
chegaram a pensar que poderia ser constrangedor?
Imagine se o seu carro para em plena Marginal ou em
alguma rua escura, você encosta e de repente um homem
de bom coração se condói, para e pergunta: Qual o
problema? Você responde: Bateria. E ele: Quer que eu faça
uma chupeta? Impossível não pensar besteira, não é
verdade?
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CORDEL A IARA
por Adriano Villa

O

fato que quero contar
Fala sobre respeito
E sobre não poder julgar
Que é falta de despeito.
Se você quiser aprender
Basta con nuar a ler
Logo você vai entender.

Ele puxou forte e certo
E quando a maravilha chegou
Ele nem conseguiu falar
Seu interior se maravilhou
Que foi logo a moça abraçar
Não deixando escapar
Aquela mulher sem par.

O fazendeiro veio a acatar
E pro casório todos convidou
Queria sua noiva exibir
Mostrar o que o encantou
Todo tempo estava a sorrir
Nenhum momento alterou
Nada parecia poder destruir.

Mal nha o que comer
Na sua humilde fazenda
Nada vingava pra colher
Fez muitas oferendas
Mas nada parecia ajudar
Deus começou a xingar
Pela desgraça da fome.

Com a felicidade a ﬂuir
A festa toda noite durou
Ninguém ﬁcou parado
Até quem não sabia dançou
Tamanha era a alegria
Cur ram até o outro dia
Mas só o fazendeiro, con nuou.

Porém eis que esse “home”
Se virava no riozinho
Pescava lá o que come
Se lambuzava todinho.
Era melhor que nada
Mesmo assim, se queixava
Por ser muito pouco.

Tudo depois melhorou
Graças aquele encontro
Sua pobreza o abandonou
Não sofria mais confronto
Da solidão que incomodava
Nem do peso da enxada
Tudo em sua vida mudou.

Mas certa vez, ﬁcou louco
Quando viu presa na rede
Uma mulher metade peixe
Não acreditou no que vede
Aquilo só podia ser enfeite
Mesmo assim era um deleite
E precisava ver de perto.

“Comigo você vai casar”
Disse ele sem pestanejar
A beldade lhe sorriu
E não teve como negar
A forma humana assumiu
E disse: con go caso, viu
Mal de mim não pode falar.

A terra também prosperou
Tudo que plantava, dava
E assim o fazendeiro seguiu
Com a linda que segredava
A origem daquele casamento
Que nha tanto sen mento
Algo que nunca sonhava.
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Todo mundo comentava
O sucesso daquele pobretão
Que estava quase morto
E que agora não mais não
Todo mundo queria saber
O que fez para enriquecer
Qual era o segredo aﬁnal?
Só podia ser algo mal
Negócios com o nhoso
Aquilo era algo normal
Um caminho de preguiçoso
Os vizinhos comentavam
Alguns até desconﬁavam
Aquilo era algo perigoso.

Também não quis deixar
E a pobrezinha insis a
Ele já nha umas bebido
Tinha até se arrependido
De ter ido à comemoração.
Na mulher deu safanão
E no meio de todo mundo
Chamou sua atenção
Disse palavrão e absurdos
Falou mal de sua origem
Que vinha d’água de fuligem
E isso a deixou revoltada.

Mas o fazendeiro dengoso
Não tava nem ai pra falação
Tudo que queria era viver
Sua vida com amor no coração
Com a terra prosperando
Com lindos ﬁlhos chegando
E a linda esposa apaixonada.
Já não pegava na inchada
Tudo ali dava sem querer
Era um milagre dos céus
Tudo ali vinha a crescer
Até mesmo suas terras
Ricas e livres das feras
Nada parecia corromper.
A felicidade daquele ser
Até o dia da grande festa
Que aconteceu na cidade
Foi um cuspe na testa
Que o fazendeiro se deu
O que prometeu, esqueceu
Há muito tempo pra mulher.
Antes de palavra qualquer
Vale a pena um pouco narrar
O que levou o fazendeiro
A solene promessa quebrar
Tudo por causa da mania
De poder e da soberania
Que veio a se acostumar.
A esposa quis dançar
Mas isso ele não fazia

Sem ao menos perguntar.
E antes de con nuar
Saiba que tudo que trouxe
Com certeza vou levar
Para ver que não é doce
Esse po baixo de a tude
Que é pico de gente rude
Fique como te encontrei.
Depois disso, tudo que sei
E que a mulher formosa
No rio mergulhou
E logo se viu a cauda jocosa
O fazendeiro ainda tentou
Mas como tudo fracassou
A mulher não perdoou.
O fazendeiro chorou
Ela não quis saber
E os ﬁlhos começaram
A no rio desaparecer
Logo depois a plantação
E tudo mais desse varão
Foi sumindo lentamente.

E na hora menos esperada
Levantou-se de seu lugar
E foi seguindo seu caminho
Ele tentou se desculpar
Mas ela não queria saber
Das suplicas daquele ser
Que já não se importava.
Nas margens do rio estava
Virada para todos que assis a
A cena que se desenrolava
Tirou tudo aquilo que ves a
E olhou para ele muito sério
Virou peixe, foi-se o mistério
Nenhuma palavra se ouvia.
Ela começou: quem diria
Que quebraria a sua promessa
Agora é minha oportunidade
De par r com toda pressa
Voltar para saudoso lar
De onde conseguiu me rar

O fazendeiro descontente
Viu sozinho e sem ninguém
A casinha podre voltou
No bolso, nem um vintém
Nem mulher, nem alegria
Nem dos ﬁlhos a gritaria
Já não era mais alguém
O povo foi embora também
Deixando o pobre sozinho
Com os próprios pensamentos
Sem chão e sem caminho
Com o peso do arrependimento
Nublando o discernimento
De seu próprio julgamento.
Nunca mais aquele jumento
Julgou a origem de ninguém
Nem os demais menosprezou
Pois havia aprendido também
Não importa de onde viemos
Ou que forma que nascemos
Todos, respeito merecemos.
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04/08 ÀS 19H - 05/08 ÀS 13H

04/08 ÀS 11H - 04/08 ÀS 20H

12/08 ÀS 18H

03/08 ÀS 13H - 04/08 ÀS 12H

04/08 ÀS 17H - 11/08 ÀS 18H

11/08 ÀS 11H - 12/08 ÀS 12H

08/08 ÀS 16H - 09/08 ÀS 18H

04/08 ÀS 10H

11/08 ÀS 12H - 12/08 ÀS 15H

11/08 ÀS 18H - 12/08 ÀS 12H

09/08 ÀS 14H - 10/08 ÀS 14H

05/08 ÀS 10H - 06/08 ÀS 15H

04/08 ÀS 15H - 05/08 ÀS 15H

10/08 ÀS 15H - 11/08 ÀS 17H

11/08 ÀS 14H - 12/08 ÀS 13H

04/08 ÀS 14H - 05/08 ÀS 12H

08/08 ÀS 20H - 09/08 ÀS 20H

04/08 ÀS 17H

04/08 ÀS 13H - 05/08 ÀS 11H

06/08 ÀS 11H - 06/08 ÀS 11H

04/08 ÀS 16H - 05/08 ÀS 14H

TODOS OS DIAS

04/08 ÀS 14H - 05/08 ÀS 12H

11/08 ÀS 14H - 12/08 ÀS 13H

11/08 ÀS 19H - 12/08 ÀS 14H

04/08 ÀS 15H - 05/08 ÀS 15H

TODOS OS DIAS

05/08 ÀS 19H

11/08 ÀS 12H

04/08 ÀS 18H - 05/08 ÀS 14H

03/08 ÀS 11H

10/08 ÀS 17H - 12/08 ÀS 10H

04/08 ÀS 10H - 12/08 ÀS 13H

08/08 ÀS 17H

07/08 ÀS 17H - 10/08 ÀS 10H

03/08 ÀS 14H - 10/08 ÀS 18H

