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CARTA AO LEITOR
A sexta edição chegou no clima de terror.
Afinal, vocês já viram as silhuetas das bruxas voando
contra a lua? Ouviram as risadas e os uivos ecoando
pela noite? Tiraram a poeira dos esqueletos no sótão?
Pois é, Literomantes, está na hora de limpar o caldeirão,
porque chegamos àquela data especial do ano em que as
almas penadas saem dos túmulos para visitar os vivos, os
monstros embaixo da cama ficam à espreita esperando
um pé distraído escapar para fora das cobertas, e, claro,
abóboras. Muitas abóboras.
Interessante como são os nossos medos reais que,
personificados, dão vida aos seres que povoam a nossa
ficção. Todos são partes da nossa natureza, e não há como
se livrar deles. Cabe a nós tentar mantê-los sob controle.
Qual monstro está em você? Um vampiro elegante, um
lobisomem que uiva para a lua, uma sereia cantarolante,
um saci cheio de artimanhas.
E qual destes suas vítimas costumam escolher:
doces ou travessuras?

Bem-vindo à Literomancia
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O QUE É UM

CONTO
Dré Santos

Um conto não é um artigo, não é uma
poesia, não é um debate filosófico e não é um
relato. Um conto é uma história e, portanto,
deve ser pensado, antes de qualquer coisa,
como uma história. Uma história tem início,
meio e fim, tem personagens, narrador, tempo,
cenário e enredo. Ela fisga o leitor com um início
chamativo, ela o carrega por uma sequência
de informações relevantes e desenlaces lógicos
e, então, quebra as expectativas com um final
surpreendente.
Bons contos espalham entre suas palavras
várias trilhas de pistas: uma sempre será óbvia,
outra será falsa e estará um pouco escondida
atrás da pista óbvia e, quase invisível, existirá
uma verdadeira, algo que ninguém imaginaria
ser tão importante, algo que o leitor desatento
deixa passar despercebido, algo que ninguém
espera, mas que nos leva a uma reviravolta
surpreendente.
Bons contos não arrastam o leitor por
uma trilha de sofrimento sem sentido. O leitor
não quer apenas sentir nojo, medo ou angústia
com a sua história; ele quer ser surpreendido.
Se os sentimentos que você impôs a ele com a
sua história não o levarem a lugar algum, seu
conto fracassou, sua história fracassou, você
acaba de decepcionar leitores que potencialmente
poderiam ter se tornado fãs, acaba de perder a
oportunidade na editora que você tanto sonhou
em ser publicado, ou acaba de perder uma
chance única em um concurso que poderia ter
transformado sua carreira e sua vida.

Edgar Allan Poe acreditava que um
verdadeiro escritor só poderia expressar seu
verdadeiro talento através do conto, e não
das narrativas longas. É em um conto que, de
acordo com ele, o escritor poderia trabalhar o
refinamento, palavra por palavra, até transformálo em uma unidade sólida o suficiente para
que cada palavra, quando retirada, fizesse ruir
o conto por inteiro. Ou seja, se você consegue
retirar palavras do seu conto sem mudar seu
sentido, então essas palavras talvez não sejam
tão úteis assim. Poe também fazia uso de vários
termos para representar o que acreditava serem
os elementos fundamentais do conto, como o
domínio da brevidade, o efeito único, o exercício
da razão e a unidade de efeito.
Para Poe, um conto não podia ser breve
demais, porém o maior crime era quando um
conto se alongava demais. Eis a importância do
domínio da brevidade. É importante para um
escritor saber respeitar e ter domínio do número
de palavras e da quantidade de caracteres. O
autor precisa saber quais são as partes mais
importantes da sua história, qual é a essência
e o que faz dela uma história interessante e
única. Quantas vezes já ouvimos por aí frases
como “essa história poderia virar um livro”? Se
você ouviu isso sobre o seu conto, saiba que
não necessariamente é um elogio. Isso pode
significar que o leitor não se sentiu satisfeito
com a sua história e ela está incompleta; o autor
não soube captar a essência e condensá-la em
uma história fechada e satisfatória; ou seja, não
4
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criou o efeito único. Se um leitor é capaz de
imaginar rumos diferentes para a sua história,
então esse leitor também pode ser um caso de
insatisfação, pois seu enredo pode não ter sido
lógico o suficiente.
Poe também tem o que ele chama de
unidade de efeito. Tudo no conto gira ao redor
da unidade de efeito, ou seja, toda a atmosfera,
todos os personagens, a escolha de narrador, tudo
gira ao redor desse pico de tensão sentimental
e emocional criado no leitor em um momento
específico do conto. Para alcançá-lo, o autor
precisa trabalhar o que Poe chama de exercício
da razão, ou seja, um desenvolvimento lógico
que leva ao desfecho. Vamos a um exemplo:

o cachorro irá enfrentar um inimigo do qual
não tem chances de vencer, e o pior acontece,
porém, no fim, no pico da emoção, descobrimos
que o cachorro não foi atropelado, o caminhão
desviou e derrubou uma melancia.
Ernest Hemingway, um dos maiores
contistas da história, utilizava o que aprendeu
com sua profissão de jornalista para escrever
contos em frases curtas, focado apenas em
fatos, sem divagação, que expunham apenas
a superfície do que estava acontecendo, sem
abordar significados mais profundos. Chamam
isso de teoria do iceberg, mas em alguns lugares
chamam de um nome muito melhor: teoria da
omissão.
Hemingway deixa que o leitor faça as
interpretações, e, quando é dada ao leitor essa
chance, e ele compreende por si só o que está
acontecendo, é então que ele se vê envolvido
pela narrativa sem que perceba. Há histórias
do Hemingway em que é possível saber que um
personagem se suicida, ou que é assassinado,
ou que tem a intenção de fazer a esposa abortar
um filho, sem que, em nenhum momento, se
fale a respeito disso de maneira direta, ou que
se aprofunde e faça descrições complexas dos
sentimentos do personagem. É uma espécie de
distância que aproxima, pois os sentimentos
do personagem, estando em branco, se tornam
os do leitor.
Existiram vários outros grandes contistas
que teceram suas próprias opiniões a respeito do
conto, como Cortázar, Maupassant, Quiroga e
Tchekhov e, em todos, você descobrirá detalhes
importantes a respeito da brevidade, da concisão,
da lógica e da unidade de efeito de um conto.
São eles os primeiros a fazerem reclamações
sobre o excesso de adjetivos, foram eles que
primeiro disseram para mostrar e não falar.
Tcheckov disse “em contos, é melhor não dizer
o suficiente que dizer mais”; disse também que
cabe ao contista descrever em detalhes, mas que
o leitor é capaz, por si só, de acrescentar “os
elementos subjetivos de que carece o conto”.
Muito bem. Sabemos agora o que precisa

Dona Vera estava atravessando a rua com
seu cachorro Bento quando ele foi atropelado
por um caminhão.
Não há nenhum exercício de razão nesse
trecho. Os personagens não trabalham para o
desenvolvimento de um pico de emoção, não
há atmosfera, o narrador está quase neutro.
Vamos a um exemplo em que tentamos criar
um pico de emoção:
Eu lato para qualquer outro cão que se
aproxime da minha adorável e distraída dona.
Ela é tão carinhosa comigo. Pena que está sempre
tão atenta àquela caixinha preta. A rua é tão
movimentada. Tudo é tão grande, os sons são tão
altos, as luzes tão fortes. Ainda assim, preciso
defender minha dona distraída. E agora vem esse
enorme monstro de metal em nossa direção. Eu
não posso sentir medo. Me coloco diante dele.
As luzes me cegam, o ganido dele é o mais alto
que eu já ouvi em qualquer outro animal. Eu
paraliso. Me sinto dormente. Fico confuso. Não
entendo o que aconteceu. Assustada, ela me pega
no colo. E eu lambo seu rosto com vontade.
Vê? Palavras como distraída, rua,
movimentada, olhos, fixados, medo, monstros
de metal, tudo nos leva para a direção de que
5
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Ele “matou” a mãe no nascimento, ele
é “deformado”, sua aparência é bizarra, foi
derrotado na batalha da Água Negra e falhou
em proteger o povo, matou o próprio sobrinho,
que na época era rei, ameaçou envenenar todos
durante o julgamento, então matou o próprio
pai, fugiu e se aliou a uma rainha estrangeira
que, por sua vez, incendiou Porto Real montada
em dragões.
Vê? O autor não precisa dizer que o povo
de Porto Real odeia o anão. Está tudo no texto.
Ou nas imagens, no caso de coisas que ainda não
aconteceram nos livros (mas sim no seriado).
Reviravoltas em um texto são mais do que
apenas revelar algo inesperado. Elas também
trazem conceitos novos para ideias já abordadas.
Essa é a razão de existir a tendência de um vilão
ser como um espelho do herói, pois o vilão
representa o próprio herói, caso tivesse seguido
um caminho diferente. Os exemplos mais óbvios
disso são Darth Vader e Luke Skywalker, de Star
wars, porém, existem casos ainda mais sutis.
Um dos vários simbolismos em Crônicas de
gelo e fogo é do Tyrion entrando sozinho pelos
portões de Porto Real, cena tão icônica que é a
capa do segundo livro da série: A fúria dos reis.
A primeira vez que ele faz isso, é como Mão do
Rei Joffrey, quando coloca ordem na cidade; a
segunda, como Mão da Rainha Daenerys, e,
quando ele traz o caos e a destruição, ela entra
pelo mesmo portão, mas agora Tyrion está em
chamas, cercado de cadáveres carbonizados.
Por fim, esqueça esse papo derrotista de
que tudo já foi criado. É claro que tudo já foi
criado. Só existem 26 letras no nosso alfabeto, e
todas já foram usadas, isso significa que acabaram
todas as possibilidades de criação? É claro que
não. Então pense em algo novo. Pense em algo
diferente. Desafie-se. Sobre qual assunto você
nunca leu antes? O que você precisaria pesquisar
para entender bem sobre esse assunto? Qual
história interessante pode sair dele? Qual é o
conflito da sua narrativa?
Pense diferente dos mestres e responda o
que, para você, é um conto.

ser feito, porém, como fazemos tudo isso? Vamos
a um exemplo popular.
Em Crônicas de gelo e fogo, de George
R.R. Martin, Tyrion Lannister é um personagem
incrível, não só inteligente, mas mentalmente
forte, sarcástico e amigável. Dê a oportunidade,
e qualquer um se torna amigo dele. E nós,
como leitores, sabemos disso, pois temos a
oportunidade de acompanhar seu ponto de vista
da história em vários momentos. Porém, tente se
colocar no ponto de vista de outros personagens.
Cersei viu seu irmão deficiente, considerado um
monstro na visão daquele mundo, matar sua
mãe no nascimento e se tornar a vergonha da
família, depois, foi amaldiçoada pela ideia de
que esse mesmo irmão iria matá-la um dia. Em
nenhum momento dos livros se fala a respeito
desse sentimento de Cersei com relação ao
Tyrion, tudo isso é mostrado, e somos nós que
concluímos o resto. Um caso ainda mais oculto
no texto é como o povo de Porto Real se sente
em relação ao Tyrion. Eles odeiam o anão. Isso
não é dito explicitamente. Trata-se de uma
questão de observar o texto.
E então, o que o povo sabe de fato a
respeito dele?
contato@literomancia.com.br
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Encontre a sua frequência:
bloqueio criativo
Dré Santos

eles, os transtornos depressivo e de ansiedade.
Porém, um problema comum relacionado ao
bloqueio psicológico é o burnout. Trabalhar é
ruim, você se sente exausto, não se sente feliz
fazendo o que faz, se sente sobrecarregado
pelo acúmulo de responsabilidades, adquire
hábitos de escape (como a ingestão frequente de
bebidas alcoólicas), se sente impaciente o tempo
todo, sem esperança a respeito do futuro ou do
trabalho. Talvez você tenha alguns sintomas
físicos, como dor no peito, respiração curta,
sonolência, palpitações, entre outros. Sabe aquele
momento em que foge da sua memória uma
palavra ou termo simples? Pode ser um sintoma
de que você está esgotado.
Algumas coisas dentro do bloqueio
psicológico que podem atrapalhar um autor
são o perfeccionismo exagerado, o cansaço por
sentir-se ainda distante de um fim, não sentir-se
ansioso para terminar uma cena que já se tem
planejada, sentir-se mais atraído por outras

Maya Angelou — por G. Marshall Wilson

O bloqueio criativo pode se manifestar
de maneira psicológica e de maneira técnica;
porém, ambos também podem estar intimamente
ligados. Podemos não saber como resolver aquele
nó narrativo não necessariamente porque nos
falta técnica, mas porque estamos mentalmente
exaustos para pensar em como fazê-lo.
Distingui-los não é tão simples assim,
principalmente para o próprio autor. Muitas vezes,
um bloqueio técnico pode parecer psicológico,
bem como um bloqueio psicológico pode parecer
técnico. Em muitos casos, uma pessoa de fora
pode ajudar, como um "leitor beta", mas nem
sempre o autor absorve a crítica com sabedoria.
São comuns os casos em que o autor se recusa
a aceitar que lhe falta técnica, ou que deveria
cuidar do seu estado psicológico.
O bloqueio técnico é um caso comum.
Acontece quando há falta de planejamento,
leitura, estudo, etc. Os principais sintomas
desse tipo de bloqueio são a sensação de estar
desmotivado com a própria história, a falta de
confiança e o medo da rejeição. Uma notícia
importante, nesse caso, é a seguinte: se você,
como autor, está desmotivado com a própria
história, então imagine como será para o leitor.
Escrever é uma arte, portanto, exige estudo
e prática. Um bom editor pode perceber com
facilidade o nível de leitura e estudo de um
escritor, não necessariamente o estudo de forma
geral, mas o estudo feito especificamente para
aquela obra, o que também é algo extremamente
importante.
O bloqueio psicológico é muito mais
complexo, pois pode ser sintoma, inclusive, de
problemas graves, como transtornos mentais, entre
7
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que é o processo criativo, e o que ele realmente
significa.
O medo do bloqueio criativo nos leva a
perguntar sempre para os autores a respeito de
coisas como o processo criativo deles; porém,
depois de ouvir essa resposta tantas vezes, é
possível descobrir que o processo criativo é, na
verdade, algo fluido, único de cada escrita e não
necessariamente de cada escritor. Então, pessoas
com experiência em entrevistar autores nem
sempre perguntam sobre o processo criativo do
autor de forma geral, mas sim o processo criativo
usado em uma obra específica.
Há uma espécie de treino para se chegar
àquele processo específico, algo que, para o
autor, pode ser como uma espécie de estado de
espírito. Elon Musk diz que trabalha várias horas
por dia e dorme apenas quatro horas. Se isso for
verdade, é improvável que ele tenha decidido isso
de uma hora para outra e começado a aplicar. O
mais crível é que ele tenha feito um treinamento
até chegar a esse ponto, ele foi se adaptando
aos poucos, conhecendo a si mesmo e os seus
limites e, então, extrapolando-os, apertando
seus próprios botões para descobrir como vai
reagir e, se reagisse, se perguntando se seria
capaz de reconfigurar esses botões para melhor se
encaixarem em seus planos e objetivos. O mesmo
vale para as razões que Ray Bradbury tinha para
escrever pelado, ou que Ernest Hemingway tinha
para escrever em pé. Não se trata apenas de uma
excentricidade. Por mais que seja subconsciente,
eles estavam, na verdade, testando os seus limites,
apertando os botões, se autoprovocando apenas
para ver o que aconteceria. É como o processo

contato@literomancia.com.br

Truman Capote — por Pati Hill

coisas (como redes sociais, jogos e séries), não
conseguir pensar em uma solução para a trama,
sentir que nunca será tão bom quanto outro autor,
sentir-se um um farsante (famosa síndrome do
impostor), sentir-se pressionado por si mesmo a
mostrar desempenho, se apegar a um texto antigo
e acreditar ser incapaz de fazer algo melhor, e,
claro, ter medo da rejeição. Sim, o medo da
rejeição e a falta de confiança nem sempre são
decorrentes de um problema técnico da sua
obra. Há casos em que não importa o quanto
terceiros, mesmo que experientes, digam que um
trabalho está bom, o autor pode simplesmente
optar por não acreditar.
Podemos observar, com tudo isso, que
um bloqueio pode ser algo de momento, que
trava a escrita ou desvia a atenção por algumas
horas, mas também pode ser algo que acaba
durando semanas. Para uma pessoa que está
obstinada a se tornar profissional, ficar semanas
sem escrever é um problema bastante grave, e é
sim sintoma de um problema maior, por isso, é
recomendável, antes de tudo, um atendimento
psicológico profissional. Conheça o inimigo
como a si mesmo. No universo da escrita, porém,
você é seu próprio inimigo. Um profissional
pode ajudar você a compreender seus próprios
mecanismos e você pode descobrir que as coisas
que realmente lhe atrapalham não são nada
óbvias. Infelizmente, esse tipo de problema nunca
terá solução com dicas de internet, e ninguém
deve se apegar a nenhuma das nossas como
solução final de seus problemas, principalmente
em virtude de algo que iremos abordar agora,
8
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Inclusive, há quem fale sobre monges capazes
de se desligar até da dor. Claro, não precisamos
chegar nisso, porém, é interessante que o autor
seja capaz de esquecer a gramática, as repetições,
os adjetivos, os nomes dos personagens e tudo
aquilo que, na verdade, pode ser pensado depois,
e, enquanto estiver escrevendo, se concentre
apenas em contar a história. Isso ajuda a não
quebrar o fluxo de ideias.
Relaxe. Por que você acha que as
suas melhores ideias surgem no banho, em
caminhadas, ou logo antes de pegar no sono?
Isso não é coincidência. Esses são momentos em
que você está relaxado, distraído dos problemas
externos ou focado em trabalhos mecânicos
simples que não exigem esforço mental. Há
estudos sobre os efeitos relaxantes de um bom
banho e, por isso, você não precisa esperar
ficar sujo para tomar um. Um banho rápido
e despretensioso pode ter efeitos milagrosos.
Se você tem o privilégio de ter uma piscina ou
banheira em casa, dê um mergulho antes de
começar a trabalhar. Caminhadas também são
milagrosas, principalmente as que acontecem
antes de um relaxante banho. Tudo isso também
vale para um bom e regulado sono. Pode parecer
legal ser notívago, mas, dependendo do caso,
pode ser também sintoma de um problema.
Se distraia. No seu tempo livre, jogue
algo, leia um livro, converse com amigos, faça
coisas que você gosta e tente esquecer o trabalho.
Momentos de lazer se tornam mais prazerosos
quando em contraste com os de trabalho intenso,
e o oposto também é verdadeiro. Muitas vezes,
não conseguimos nos divertir depois do trabalho
por não parar de pensar nele. Isso acontece,
principalmente, quando estamos presos a uma
rotina, e, por isso, muitas dicas que podemos
encontrar na internet a respeito do bloqueio
criativo envolvem viajar. Como nem todos podem
se dar a esse luxo, se concentre em fazer algo
diferente e totalmente inesperado. Mude sua
rotina. Escreva pelado, se for preciso (mas não
esqueça de virar a webcam para a parede ou
cobri-la com fita!).

ladimir Nabokov — por Carl Mydans

científico dos antigos filósofos, que mediam todos
os detalhes de uma folha apenas para encontrar
padrões que pudessem ser transformados em uma
nova fórmula matemática, processo que os levou a
encontrar coisas como a incrível proporção áurea.
Deixando bem claro que a primeira e mais
importante dica é a de buscar um profissional de
saúde que possa lhe dar um apoio psicológico,
vamos a algumas dicas que podem ajudar você
a se conhecer melhor.
Seja corajoso. Passe pela dor da disciplina
consciente, desligue as distrações digitais, se force
a fazer algo para superar uma dificuldade. Não
tem problema se não der certo, o importante
é tentar e confirmar que você realmente não
consegue e precisa de ajuda de alguém nessa
questão. Alguns sites, mais especificamente o
Facebook, foram propositalmente planejados
para fazer com que você fique viciado neles,
pensando apenas nessas redes sociais, mesmo
enquanto se está fazendo outra coisa, pois é assim
que ganham dinheiro: aumentando o tempo que
você fica ligado ao site. E sim, nós assistimos ao
documentário da Netflix “O dilema das redes”,
mas as informações já eram públicas e notórias
desde muito antes.
Não pense, apenas escreva. Meditação
parece algo místico, mas, na verdade, tratase apenas de uma forma de prática de foco e
autocontrole, ou seja, meditar é praticar por
quanto tempo você consegue se concentrar
em algo, é um treino para que você se torne
mentalmente capaz de se desligar de coisas ao
redor e se concentrar em apenas um ponto.

9
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em que a imagem final e o formato das peças
mudam a cada instante. Busque o conhecimento
dos mestres, mas busque também se atualizar;
o novo é complicado demais para o antigo, e
o antigo é chato demais para o novo, mas é
só encontrando um equilíbrio que podemos
enxergar o futuro.
Por fim, lembre-se sempre que criatividade
não surge do nada. Não existe algo como dom
ou inspiração. A mente é como uma cozinha.
Você pode ser o melhor cozinheiro do mundo,
mas se só tiver água e sal na geladeira, vai ficar
difícil fazer algo gostoso. Leia livros e estude
para ter mais ingredientes na sua cozinha.
Nosso processo criativo funciona em uma
frequência. É como a captação de um microfone.
Uma captação baixa é como uma mente sem
prática, falta ao autor alguma coisa que ele só
poderá encontrar estimulando sua mente a pensar
mais e diferente. Uma captação alta demais,
porém, é como uma mente cheia de coisas, um
cérebro sem foco, incapaz de captar outra coisa
que não seja apenas chiado — esse é o autor que
precisa encontrar formas de se manter relaxado
e concentrado.
Encontre a sua frequência.

Dalton Trumbo

Organize seu local de trabalho. Transforme-o
até que se torne relaxante como um bom banho.
Diminua as luzes do quarto, use um abajur ou
luminária, coloque uma música ambiente em
volume baixo, cerque-se de boas influências e
de suas ferramentas, mesmo que não estejam
relacionadas à escrita, algo que você possa brincar
ou mexer enquanto pensa sobre algum diálogo ou
alguma possibilidade para o desenrolar de uma
trama. Fique perto de coisas que te deixam feliz.
Estude. Leia artigos, livros técnicos e
também de autores que conseguiram o que
você também gostaria de conseguir. Leia como
um escritor. Estude como um escritor. Faça
anotações. Evite estudar quando estiver cansado,
vai ser perda de tempo, pois você não irá lembrar
de nada. Tire o máximo de proveito de um
conteúdo antes de passar para o próximo, estudar
superficialmente é o mesmo que não estudar. É
muito mais eficiente estudar uma hora por dia
durante cinco dias, do que estudar cinco horas
em apenas um e passar quatro dias sem fazer
nada; frequência, portanto, é extremamente
importante, pergunte para qualquer pessoa que
pratica algum esporte e ela lhe dirá a mesma
coisa. Lembre-se de fazer anotações claras, bem
escritas e elaboradas, para que seu eu do futuro
não fique confuso quando for relê-las. Repita
exercícios que você já fez antes, exatamente
como um artista marcial treinaria um golpe até
tornar-se perfeito. Se desafie na escrita colocando
prazos, mas se dê ao luxo de escrever lentamente
também, sem se colocar pressão, pois ambos têm
sua importância; um estimula o fazer, e o outro,
o pensar. Faça pequenas pausas durante o estudo
ou durante a escrita — é dito que quatro horas
por dia é o ideal para esforços mentais extremos,
ir além disso pode esgotar uma pessoa; além
disso, essas quatro horas não devem ser seguidas,
e pequenos intervalos a cada trinta minutos
ajudam muito. Revise sua escrita sempre, e com
muito mais foco e concentração do que quando
escreveu, a revisão é o verdadeiro trabalho do
escritor. Busque opiniões, faça análises, aplique
mudanças, o texto é como um quebra-cabeças
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OS EMBATES NA LITERATURA
E OS LIMITES DO HORROR
Juliane Vicente

Não é novidade que a literatura tem sido o
terreno de debates extensos. Tais discussões são
permeadas por temas que envolvem recortes raciais,
sociais e de gênero, representatividade e subversão. O
terreno de hibridismos e esvaziamentos conceituais
se torna o local de embates entre defensores e
acusadores que, normalmente, termina em conflitos
acirrados e movidos, muitas vezes, por uma mistura
de fanatismo e ignorância.
Partindo do pressuposto de que há reflexões
necessárias e urgentes no cenário contemporâneo,
este texto propõe olhar para o gênero horror e
elucidar questões recorrentes no panorama literário.
Para tanto, torna-se oportuno retomar o conceito de
horror e suas características de acordo com a teoria
literária — lembrando que essas reflexões pretendem
discutir tema e não restringir ou encerrar as possíveis
discussões, posto que os próprios constructos da
teoria literária nem sempre convergem para a
mesma conceituação do gênero e suas vertentes.
Assim, o horror é um gênero da Literatura
Fantástica caracterizado pela construção de um
universo narrativo que alude ao medo, sendo ele
implícito ou explícito, tendo imagens recorrentes
de mundos e realidades permeados pela maldade,
loucura e terror. Tal gênero é conhecido por inúmeras
obras que envolvem as vertentes do sobrenatural,
cósmico e do horror realista. O horror foi sofrendo
diversas mudanças e ressignificações marcadas
por costumes, crenças e convenções, assim como
os consequentes critérios sociais de visibilidade e
dizibilidade. De casas assombradas a criaturas que
perturbam o sono, o horror tem a potencialidade
de despertar os medos mais profundos da alma
humana. É por isso que, ao ler a edição número

5 da Literomancia, especialmente na seção “novo
olhar” alguns elementos ali expostos serviram
como um alerta:
Outra questão que, estranhamente,
se repetiu ao longo das cinco edições
até agora, foi o tema estupro. Textos
bons, sempre de autores homens
e que, por alguma razão, acabam
abordando o tema, mesmo que não
necessariamente se encaixe na trama.
[...] Outro ponto que, infelizmente,
precisamos reforçar é a escassez de
autoras mulheres. Dos contos que
recebemos mensalmente, apenas um
terço é de autoria feminina. Isso
nos intriga, pois sabemos que não
significa que há menos mulheres
escrevendo. (LITEROMANCIA,
2020)

Tais exposições desencadeiam a seguinte
pergunta:
Há limites para o horror?
Para analisar e tentar elucidar essa questão,
é oportuno refletir sobre o que são esses limites e
entender que eles ultrapassam os gêneros literários
e apontam para uma questão essencial da literatura
contemporânea: a baixa representatividade.
É notório que a literatura reproduz problemas
sociais e sistemas de exclusão da sociedade. Portanto,
não é uma surpresa que uma revista literária
voltada a um gênero marcado pelo protagonismo
e popularização de autores do sexo masculino receba
em sua maioria contos de escritores homens. Afinal,
11
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under his eye — por harkale lina

publicarem antologias e coletâneas com editais
que aceitam somente autoras, o que por si só
é um movimento admirável. Assim como há
chamadas específicas para autoria negra, edições
com temáticas focadas na representatividade e até
mesmo concursos literários promovidos para reunir
autores da terceira idade. Esses exercícios revelam
um interesse pela diversidade e representatividade
para além de um discurso presumido e utopista.
No entanto, na prática, é essencial refletir sobre
o quanto esses movimentos, focados em eixos
temáticos, podem ter o resultado inverso e acabar
por confinar mulheres e autoras e autores negros.
E ainda, ponderar o quanto a “inclusão” tem
repercutido na efetiva transformação do perfil de
publicação e consumo literário.
E o que tudo isso tem a ver com horror?
Retomamos a presença do estupro como
temática utilizada por autores homens nos editais
anteriores da revista. E retomar a liberdade na
o perfil do escritor brasileiro é homem, branco e escrita, como o próprio ensaio explicita:
de classe média. Essa constatação advém da última
publicação dos resultados de pesquisa do Grupo de
Nós acreditamos que o escritor deve
Estudos em Literatura Brasileira Contemporânea
ter liberdade para escrever sobre
da Universidade de Brasília, coordenado pela Profa.
o que quiser, porém, desprezar a
Dra. Regina Dalcastagnè. Esse estudo revelou
existência de um público durante
que os narradores, protagonistas e coadjuvantes,
a escrita é um erro, principalmente
em sua maioria, também são homens, brancos,
para autores de ficção especulativa.
heterossexuais e de classe média. A etnia dos autores
Por isso, toda violência deve ser
reflete a etnia dos personagens, assim como a
trabalhada de forma inteligente,
orientação sexual e seu estrato socioeconômico.
estudada, e não usada apenas como
Se a força motriz da literatura é justamente a
um recurso, principalmente desse
disseminação da arte feita de tudo aquilo que nos
tipo. (LITEROMANCIA, 2020,
faz humanos, o que nos remete a esse quadro de
p.13)
estabilidade das mesmas vozes no cenário literário?
É observável a urgência contemporânea
O horror é repleto das maldades mais atrozes,
pela revisão de padrões culturais historicamente crimes hediondos e imagens que causam náusea e
consolidados, na medida em que há tentativas desconforto aos leitores. Porém, há que se ponderar
de inclusão baseadas na diversidade brasileira o quanto determinados recursos são utilizados de
de autores e obras. No entanto, é necessário forma deliberada sem que haja coerência entre
partir de um exame mais atento sobre como a o recurso e a trama, deixando explícito o uso de
questão da autoria tem revelado um mercado estupro, pedofilia e racismo como uma muleta
editorial que atende a demanda por revisão, sem narrativa nada inteligente. Um leitor atento entende
obrigatoriamente fazer mudanças significativas. a diferença. É preciso compreender que censura e
Por exemplo: é cada vez mais comum editoras crime não são sinônimos. Há aqueles que diriam
contato@literomancia.com.br
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Capa do livro "She Walks Shadows" — por Sarah K. Diesel

prontamente “Não sou eu que estou falando isso, é o
meu personagem!”. Tudo depende. Se o personagem
é mal construído e nada justifica certos diálogos
e preconceitos, ou se o narrador não é claro (é
preciso urgentemente que autores se perguntem,
mas afinal quem é o meu narrador?) fica evidente
a falta de pesquisa e elaboração narrativa.
Essa discussão vai além do temido
‘cancelamento’ ou do monstro da censura que
queimará livros que não respeitem uma agenda
atual. É preciso lembrar que na prática, cancelar
autores racistas nunca impediu ninguém de lê-los
e/ou de publicarem novas edições de seus trabalhos.
Indo além da literatura, pois o problema não lhe é
exclusivo, atores, diretores, artistas, cantores que
tenham cometido crimes não necessariamente
foram esquecidos pelo público — pelo contrário!
— há aqueles que aumentam sua popularidade
ao ser centro de atenção em alguma tentativa de
“cancelamento”.
“Ah mas no horror pode tudo!”
Será que realmente é consistente defender essa
premissa? Vale tudo, inclusive violência gratuita
e sem justificativa narrativa — ou pior, literatura
mal desenvolvida? Para além de uma resposta
subjetiva, vale reforçar que há diferença entre
crime e censura. O que fazemos com autores com
passados permeados por crimes que são visíveis em
suas obras? Será que essa trajetória literária não afeta
também os autores contemporâneos que têm como
ídolos e influenciadores esses autores separados de

suas obras? Uma resposta inicial é a lembrança de
que não há — ao menos até o fechamento deste
texto — nenhum autor proibido de ser publicado
ou republicado.
Sobre a escrita do horror, também é oportuno
lembrar que conhecer o gênero é essencial para
fundamentar um texto. Defender os clássicos é
também entender que os personagens são tão
importantes quanto a narrativa que os envolve e
que o não dito muitas vezes causa mais a sensação
de desconforto e medo do que a representação
gráfica e gratuita de uma cena de estupro.
Para finalizar, às autoras que leiam esse
texto: venham para a Literomancia. Há saídas
para denunciar e subverter o sistema do lado de
dentro. E não esqueçam: o horror é tão nosso
lugar quanto qualquer outro gênero da literatura.

JULIANE VICENTE
Doutoranda e Mestre em Comunicação. Especialista em Teoria e Prática na Formação do
Leitor. Licenciada em Letras. Organizadora da antologia Lovecraft: Re-imaginado, pela
Editora Diário Macabro. Possui diversos contos publicados pela Editora Flyve, Editora
Metamorfose, Ediciones Ambulantes, Elemental Editoração, Editora Diário Macabro,
Editora Cartola, ASES e Editora Quilombhoje.
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Lá vamos nós, mais uma vez, com este pequeno
apanhado geral de problemas que encontramos
nos textos que nos enviam. Lembrando sempre
que nada aqui foi feito para apenas um conto.
Não. No mínimo, cada uma dessas questões
apareceu em uns cinco.
Quase nada sobre fantasia e ficção científica.
Talvez seja algo de momento, afinal, estamos
vivendo uma pandemia e é halloween. Porém, o
fato de termos recebido pouca fantasia e ficção
científica também pode ser sintoma de um
problema maior. A verdade é que é mais fácil
criar uma história de terror genérica do que uma
ficção científica ou fantasia genérica. O terror não
exige a mesma pesquisa da ficção científica e nem
a mesma inventividade da fantasia. Lembrando
que não estamos dizendo que terror é mais fácil de
escrever. Estamos nos referindo ao terror barato,
corriqueiro, sem muita novidade, aquele conto
que se escreve sem botar muita vontade, feito
quase que por obrigação. Medo é um sentimento
mais fácil de expressar em palavras do que amor,
por exemplo. Em um ano de revista, tivemos
pouquíssimos contos sobre amor; porém, temos
centenas sobre medo e morte.
Revise seu texto. Muitos problemas e erros
poderiam ser evitados com uma leitura em voz
alta. Uma ferramenta que pode ajudar está no
Word, na aba Revisão e na opção Ler em Voz
Alta. Ajuda bastante, pois você não vai precisar
ler. Nessa hora, aproveite para ficar de olho em
frases ou trechos que rimam, repetições de palavras
e frases muito longas, que passam de três linhas
ou que não deixam o leitor respirar.
Falta de foco. Muitos contos de seis páginas que
recebemos possuem histórias que poderiam ter
sido escritas em três. Alguns não deixavam de
ser bonitos, mas nós publicamos os contos, em
primeiro lugar, pela história.

Lobisomens e sereias. Não vemos problema
algum em escrever sempre sobre as mesmas
criaturas, desde que as histórias sejam diferentes
e interessantes. Muitos autores famosos, e que
admiramos, construíram suas carreiras escrevendo
sempre sobre os mesmos monstros. No entanto,
recebemos tanto material com essas duas criaturas
que agora os contos estão começando a ficar muito
parecidos entre si. Se você estiver em dúvida sobre
o que escrever, é uma ótima dica pensar em um
monstro que ninguém usa, ou criar algo original.
Isso vai chamar bastante a atenção.
Repetição de conjunções e pronomes. Um
problema bastante comum. Mas, porém, contudo
e no entanto se repetem tanto quanto ele e ela.
É importante tomar cuidado com ambos, pois
essas repetições desaceleram a leitura.
Ideias repetidas. Em uma narrativa, não são só
as palavras que os autores têm mania de repetir,
mas as ideias também. Por exemplo: Ela estava
descabelada, maquiagem borrada, olhar perdido e
cabisbaixa. Ela estava triste.
Vê? Não é preciso dizer que ela está triste, se
podemos presumir a partir da descrição. Outro
exemplo: Ele conseguia dobrar uma barra de ferro
com as mãos. Ele era muito forte.
Recebemos muitos contos. Viemos batendo
recorde de envios ao longo de todas as edições e
essa não foi diferente. Ficamos muito agradecidos
pelo carinho. Felizmente, trambém recebemos
pouquíssimos contos fora do edital. A quantidade
de contos descartados por estarem fora das regras
do edital diminuiu muito, levando em conta a
quantidade de envios.
O que achou das observações? Acha que pode
nos convencer do contrário? Nos envie seu conto
através do formulário do site, e saiba que, só de
ter lido até aqui, você já está uns bons passos à
frente.

ALEXANDER
MEIRELES DA
SILVA
Tem bacharelado e licenciatura
em Língua Inglesa e Literaturas,
especialização e mestrado em
Literaturas de Língua Inglesa
pela UERJ, além de ser doutor
em Literatura Comparada pela
UFRJ. É professor na UFG, onde
também desenvolve pesquisas e
orientações sobre literatura
fantástica. É fundador de grupos
de pesquisas certificados pela
CNPq Estudos do gótico e Nós
do insólito: vertentes da ficção,
da teoria e da crítica. É também
criador do canal Fantasticursos,
onde ajuda quem escreve, pesquisa
e leciona sobre como alcançar
reconhecimento
em
suas
atividades com a Fantasia, Gótico,
Horror, Ficção Científica e
Weird.

LT — Olá, Alexander, seja bem-vindo à
Literomancia! Gostaríamos de começar
perguntando um pouco mais sobre você.
Como surgiu seu gosto pela literatura e, mais
especificamente, as literaturas inglesa e fantástica.
Alexander — Obrigado pelo convite. Eu passei
minha adolescência na década de 1980, que foi,
até hoje, um dos períodos mais influentes para
a literatura e o cinema. Cresci assistindo a séries
como Ultraman, filmes do Godzilla e de Drácula
com Christopher Lee e Peter Cushing no SBT,
assim como também filmes da Sessão da Tarde,
quando passavam Conan, o Bárbaro, Inimigo
Meu, Os primeiros homens na lua, Simbad
e a Princesa, entre outras produções. Paralelo
a isso, ainda criança, meu pai me presenteou
com uma coleção da Disney, trazendo contos de
fadas, Zorro, Robin Hood, A família Robinson e
outros clássicos da literatura e da cultura pop. O
primeiro romance que li nesse campo foi Vinte
mil léguas submarinas, de Júlio Verne. A vontade
de falar sobre o que me encantava e assustava
acabou me levando para o universo das Letras e,
mais especificamente, para o da Língua Inglesa
e Literaturas, visto que boa parte da tradição
ocidental da literatura fantástica vem da cultura
anglo-americana.
LT — O que o motivou a criar o Fantasticursos?
Alexander — Após alguns anos, depois de
entrar na UFG em 2009, eu percebi um número
crescente de alunos e alunas que pediam para
trazer namorados, namoradas, primos e amigos
para as aulas, principalmente quando eu tratava
de obras ligadas ao fantástico. Então, eu comecei
a perceber o quanto a comunidade externa não
sabe o que as universidades produzem em seu dia
a dia. As universidades, por sua vez, não sabem
se comunicar com o público. E isso vale para
todos os campos. A partir dessa constatação, em
fins de 2016, eu estruturei o Fantasticursos nas
redes sociais, principalmente no YouTube, para
ajudar o público em geral e também quem quer
escrever, pesquisar e lecionar sobre o Fantástico.
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LT — Qual é a sua visão do momento atual
dentro do cenário da literatura fantástica, e quais
são suas perspectivas para ele?
Alexander — No cenário exterior, observamos
o aprofundamento da erosão e subversão das
fronteiras entre as expressões da literatura
fantástica, levando a histórias que promovem
diálogos entre a Fantasia e o Gótico, a Ficção
Científica e o Horror, assim como também a
presença cada vez maior de vozes vinculadas a
grupos minoritários, enriquecendo o fantástico
tanto em termos temáticos quanto estruturais. Na
esfera nacional, nunca houve um momento mais
rico para a literatura fantástica, em termos de
oportunidades e meios de publicação e variedade
na produção de obras. Esse fato, que eu já abordei
em vídeos no canal Fantasticursos, ganha forma
no trabalho de mais de vinte editoras pequenas
e independentes, espalhadas pelo Brasil, sendo
a grande maioria voltada exclusivamente para
a literatura fantástica. Esse volume de pessoas
publicando mostra que o caminho do mercado
editorial brasileiro passa pelo nicho, pelo trabalho
junto ao público, de forma a atender aos seus
anseios. Então, sou extremamente otimista sobre
a literatura fantástica nacional para quem quer
editar, ler, escrever e pesquisar.

um público leitor identificado com o nosso jeito
de ser e pensar e que, portanto, vai ser atraído
pelas nossas histórias. Paralelo a isso, você aprende
como escrever seus contos e romances do início
ao fim, passo a passo e respeitando o seu jeito
de ser. Ao término da escrita e da publicação, o
aluno aprende como dominar as redes sociais de
forma eficiente para se comunicar e encantar o
público, levando à venda. Mas, o que realmente
eu gosto no curso é ver os escritores perceberem
que podem ganhar dinheiro com sua paixão por
histórias, ajudando as pessoas a, por exemplo,
venderem seus produtos. Esse é o caso de uma
aluna que ajudou uma moça que estava com
dificuldades financeiras a vender os seus sonhos e
pães no Facebook por meio das técnicas do curso.
O que pode deixar você mais feliz do que mostrar
a quem escreve que suas histórias podem colocar
dinheiro na mesa das pessoas que precisam?

LT — Existem paralelos entre a literatura inglesa
e a nacional que você consiga traçar?
Alexander — Existem diversos pontos de contato
entre a literatura inglesa e a brasileira. Nossos
primeiros romancistas, no Romantismo, eram
leitores de obras inglesas. Como bem demonstra o
pesquisador e colega de grupo de pesquisa Daniel
Serravalle de Sá, na obra teórica Gótico tropical,
LT — Nos fale um pouco mais a respeito do curso o romance O Guarani, de José de Alencar, reflete
Como criar histórias que vendem. Qual seria a
principal característica de uma história vendável?
Alexander — A principal característica de uma
história vendável é a capacidade dela em se conectar
com o seu público. Essa conexão é o resultado
da identificação do leitor com o escritor. Como
digo, lá dentro do curso Como criar histórias
que vendem: quem escreve para todo mundo
não escreve para ninguém. Esse é um erro muito
comum. A questão inicial vista lá, e que já se
coloca como um diferencial em relação a todos
os outros cursos de Escrita Criativa no Brasil, é
o foco primeiro na personalidade de quem cria.
Esse é um processo que dá um grande impulso
inicial na criação de histórias. Você realmente sabe
quem você é? Após isso, vemos como se constrói
contato@literomancia.com.br
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elementos imagéticos e discursivos de romances
ingleses, mostrando o assombro tanto dos espaços
naturais quanto das construções góticas inglesas.
Bernardo Guimarães e Álvares de Azevedo também
foram profundamente marcados por escritores
românticos ingleses. No início do século XX,
o impacto da industrialização e da tecnologia
sobre a sociedade, comum aos dois países, se
faz sentir nas obras dos principais escritores da
Belle Époque. Coelho Neto deixou registros de
que escritores e dramaturgos ingleses de fins do
século XIX marcaram a sua formação literária. Da
mesma forma, Gastão Cruls, Monteiro Lobato e
João do Rio citam dentro de suas obras o nome
de H. G. Wells, mostrando o diálogo temático
do pai inglês da ficção científica sobre nossos
ficcionistas.

fake news e contestação de verdades científicas
estabelecidas. Esse quadro leva ao incômodo do
ser humano frente a um mundo enxergado como
hostil por conta de ameaças difusas e imprecisas
que ele não consegue localizar. Esse quadro, que
Zygmunt Bauman define pelo termo “medo
líquido”, é propício para a disseminação da ficção
weird, algo já observado lá fora e que espero ver
representado em nosso fantástico nacional em
diferentes formas.

LT — Qual a importância que o estudo da
literatura tem para o escritor?
Alexander — Mostrar que ele faz parte de uma
longa tradição. Vejo muitos escritores preocupados
em dizer que não seguirão fórmulas prontas,
modelos ou estruturas, que criarão obras originais.
Mas, somos todos resultados de nossas leituras, e
LT — Qual é a sua visão a respeito do fantasismo, não existe algo que veio do nada. Nessa leitura,
estamos mesmo vivendo um novo movimento de acredito que quanto mais o escritor conheça as
principais obras e autores de seus gêneros, mais
literatura fantástica?
Alexander — Percebo que estamos presenciando ele será capaz de promover subversões e releituras,
uma nova configuração da literatura fantástica encontrando sua voz.
brasileira, principalmente a partir de 2010. O
termo fantasismo aborda a questão da proliferação LT — Que mensagem você daria àqueles que
e do surgimento de editoras, escritoras e escritores desejam tentar uma carreira de escritor atualmente?
nacionais que focam sua produção na literatura Alexander — Nesse momento, há pessoas
fantástica, e também no aparecimento de prêmios, procurando a sua história, do jeito que só você
grupos e uma cadeia de circulação e consumo. escreveu. Uma história para rir, chorar ou refletir.
Estamos vivendo esse contexto; todavia, a Isso porque somos uma espécie fabuladora,
face mais importante da produção fantástica definida pela capacidade de criar mundos que
brasileira hoje, em meu ponto de vista, e que não existem para eventos que não aconteceram,
não é contemplada pelo termo, é a visibilidade resultando, porém, em histórias que nos impactam
crescente da diversidade brasileira, tanto em no mundo real. E por quê? Porque a linguagem é
termos regionais, saindo do eixo sul e sudeste o elemento constituinte da realidade e os escritores
e mostrando as obras do nordeste, centro-oeste são alquimistas da palavra, detentores de um
e norte, assim como também da contemplação poder que, na grande maioria das vezes, não se
literária de grupos historicamente silenciados, dão conta, mas que as grandes marcas já vêm
como negros e integrantes do movimento explorando há muito tempo. Você pode ter o
LGBTQ+.
reconhecimento que merece pelas suas histórias.
Não é questão de sorte, magia, dinheiro, mas sim
LT — Como você espera que a pandemia vá de método e dedicação. Escreva a sua história e
transforme não apenas sua vida, mas também a
influenciar a nossa literatura fantástica?
Alexander — Vivemos em uma realidade marcada existência das pessoas ao seu redor.
pela presença de vírus invisíveis ao olho humano,
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LT — Olá, Bernardo, seja bem-vindo à
Literomancia! Nos fale um pouco sobre você,
como surgiu o interesse pela literatura e se você
tem alguma relação com a literatura fantástica
em específico.
Bueno — Oi! Estou feliz demais em participar
da Literomancia. Bom, eu gostava bastante
de ler quando era criança. Minha mãe era
professora, então nossa casa era um lugar que
encorajava a ler e escrever. Um momento que
me marcou mesmo foi quando conheci os
livros-jogos da série Aventuras Fantásticas e
comecei a jogar Dungeons & Dragons, quando
tinha uns 10 anos. Por aí, meu interesse em
fantasia e ficção científica (alimentado por
livros, quadrinhos, cinema e games) estava
bem firme, e eu entendi bem que cada livro
era um mundo a ser explorado. A ideia de ser
escritor surgiu quando eu tinha uns 14 anos e
comecei a escrever poemas e letras de música.
Não sabia bem como seguir esse caminho, mas
sabia do que eu gostava.
LT — Começando pelo começo, como se deu
a ideia e o processo de fundar um curso de
graduação em Escrita Criativa no Brasil?
Bueno — Eu comecei a trabalhar na PUCRS
em 2014, dando aulas no curso de Letras e
conduzindo eletivas de Escrita Criativa. Em
2015, a Universidade sinalizou um interesse
em propostas de novos cursos de graduação. A
ideia partiu do professor Paulo Ricardo Kralik
Angelini, que coordena o curso de Letras. Aí,
começou o processo de fazer um projeto para
o curso. Havia uma possibilidade da Faculdade
de Letras e da Faculdade de Comunicação
serem parte de uma mesma Escola — por isso,
houve um diálogo muito legal nesse sentido,
e o professor Vitor Necchi nos ajudou a fazer
essa ponte logo no começo da proposta. O que
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nós entendemos é que existia uma demanda
represada, muita gente queria estudar Escrita
Criativa, queria escrever mesmo, mas se via
obrigada a cursar Jornalismo ou Letras. Além
disso, havia um histórico de sucesso em tudo
que envolvia a Escrita Criativa na PUCRS: a
Oficina do professor Assis Brasil (que existia
desde 1985), a grande procura por eletivas,
o mestrado e doutorado. A PUCRS apostou
na ideia e deu super certo, a graduação abriu
no primeiro semestre de 2016 e eu venho
acompanhando como coordenador desde então.

de professores que fossem também escritores...
é interessante notar como hoje o processo é
semelhante dentro e fora do Brasil: os cursos
de EC estão entre os mais populares, sempre
atraindo novos alunos. Para mim, sempre foi
uma proposta lógica, uma lacuna nas ofertas
de cursos. Eu queria muito ter cursado uma
graduação assim quando saí do ensino médio!
Trabalhar nesse curso é como corrigir essa lacuna
na minha vida.

literária, na sua produção? O curso de graduação
em Escrita Criativa possibilita isso?
Bueno — Antes de começar a estudar EC
para valer, eu ficava muito frustrado quando
escrevia. Não sabia o que estava fazendo, era
tudo tentativa e erro. Claro, tinha um curso aqui
e outro ali, mas não era uma coisa constante.
Não tinha um direcionamento, faltava acesso
e uma sistematização de conhecimento. Eu
me sentia sozinho. Aí, entra um curso como a
graduação, o mestrado ou o doutorado em EC:
é um lugar para conviver com outras pessoas
com os mesmos interesses, trocar experiências,
receber orientação e estímulo para escrever.
É um catalisador do processo de criação, um
ecossistema onde tudo te estimula, desde
professores, colegas, eventos, e concursos a
oportunidades de publicação, aulas, livros. Os
prazos de entrega também ajudam.

que entrega uma profissão específica, como
odontologia, enfermagem ou direito. O curso
de EC é uma caixa de ferramentas para quem
quer trabalhar a linguagem de uma forma
criativa, tendo sempre a literatura como base.
Então, os alunos saem de lá com conhecimento
e experiência sobre como escrever contos,
romances, poemas, roteiros, mas também

LT — Quais conhecimentos um aluno vai levar
do curso de EC, e como isso se relaciona com
LT — Como escritor, quão importante é ter o mercado de trabalho atual?
uma boa base de estudo, tanto teórica quanto Bueno — Eu sempre digo que não é um curso
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LT — Fora do País, há cursos como esse há
quase 100 anos, por que o nosso demorou tanto
tempo para surgir?
Bueno — Boa pergunta. Talvez por um certo
medo de apostar em algo assim, ou pela falta
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aprendem sobre teoria literária, mercado
editorial e empreendedorismo criativo. Assim,
podem escrever profissionalmente, trabalhar no
mercado editorial, seguir uma carreira acadêmica
ou se envolver em áreas mais novas, como game
design ou criação de conteúdo.

LT — Existe esse mito antigo de que estudar
demais mata a criatividade. O que você acha
a respeito?
Bueno — Estudar alimenta a criatividade e
qualifica o texto. Se conhecemos a tradição,
podemos fazer algo novo mais facilmente. Se
entendemos os clichês, podemos evitá-los. O
LT — Levando em conta que somos uma revista desafio maior não é estudar, é manejar o tempo
voltada para a ficção especulativa, qual é sua necessário para criar; pense em quanto tempo
visão sobre a pesquisa e a escrita desse gênero você passa escrevendo e quanto tempo você
no Brasil?
passa no celular, por exemplo.
Bueno — Minha percepção é de que a ficção
especulativa (vamos incluir aí as outras LT — Que mensagem você daria àqueles
nomenclaturas ou variações, como literatura que desejam seguir carreira como escritores,
fantástica, insólita, fantasia, ficção científica considerando possibilidades na academia e
ou horror, seja para adultos, público infantil
ou Young Adult) está em crescimento. Vejo
cada vez mais alunos desenvolvendo esse tipo
de projeto na graduação e na pós-graduação,
e tem um monte de gente bacana fazendo um
diálogo entre a tradição desses gêneros com a
cultura brasileira. Em um mundo mais aberto,
com mais possibilidades de publicação (editoras
de nicho, comunidades online, redes sociais,
autopublicação, financiamento coletivo) e
de adaptação (serviços de streaming, como
Netflix ou Prime, estão sempre atrás de novas
propriedades intelectuais), acho que temos
um clima encorajador. Junto com isso, vemos
a proliferação de cursos de Escrita Criativa,
preparando escritores e escritoras para escrever
melhor e qualificar o mercado editorial. Minha
aposta é de que vamos ver um crescimento da
qualidade e do impacto nacional e internacional
da literatura brasileira ao longo dos próximos
dez anos de maneira geral, mas, principalmente,
na ficção especulativa.

fora dela?
Bueno — Vou repetir coisas que outros escritores
e professores mais experientes disseram antes
de mim, mas tudo bem. Meus conselhos são
os seguintes: procure sua turma, faça parte
de uma comunidade. Estude literatura para
poder fazer literatura. Leia muito, um pouco
de tudo, não só seus gêneros preferidos, para
poder escrever melhor. Mantenha uma mente
de principiante, sempre disposta a enxergar
tudo como se fosse a primeira vez. Só escritores
ruins acham que escrevem muito bem. É normal
sentir ansiedade ou sofrer um pouco na hora
de escrever: a arte só funciona se for pessoal
e importante para você, então ela mexe com a
gente. Acima de tudo, entenda que é preciso
ser paciente e persistente. Saiba receber críticas
e elogios com serenidade. Tem gente que faz
sucesso jovem, tem gente que faz sucesso mais
tarde. “Sucesso” significa coisas diferentes para
cada um. Acima de tudo, escreva porque gosta,
não porque quer prêmios, ou reconhecimento,
ou dinheiro. Dessa maneira, você vai ser sempre
feliz quando criar, aconteça o que acontecer.
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MITHOS
Nosso diferencial é querer dar prioridade àqueles que querem seguir carreira
artística. Queremos nos tornar um outdoor de futuros grandes autores. E,
por isso, essa não é a última vez que você irá ouvir falar dos escritores que
publicamos. Além das atualizações constantes em nossas redes, agora você
pode conferir e acompanhar a carreira de todos os nossos autores por suas
páginas de perfil em nosso site. Clique aqui e descubra mais!

Nesta edição
A literatura é como um espelho da realidade. Em Crocodilópolis, de
Luís R. Krenke, temos um pouco da rotina de um templo no Egito Antigo,
que muito nos faz lembrar os templos modernos. Em Eternamente, Chanel
(Ambrosiê), de Gisela Lopes Peçanha, a realidade nos é apresentada de maneira
brutal através de Carlos Ambrósio, um funcionário de almoxarifado. Em Amor
Elétrico, de Ronaldo Ruiz Galdino, somos introduzidos na realidade dos
amores descartáveis. Em O cárcere, a fábula e o dilema, Luiz de Saovagão
nos conta sobre mentiras e trapaças. Em O verbo se fez carne, de Leandro
Bianchi, temos a realidade complicada de um... bom, um vendedor de deuses.
Em Visceral, de Amélie Gram, a realidade e a loucura se confundem na rotina
de um hospital psiquiátrico. Em A boca, de Clark Duque Gomes, somos
mergulhados de cabeça no mundo das drogas e na alteração da realidade que
elas podem nos trazer. Em Paloma, de Carol DerMond, mundos diferentes
se fundem quando seres fantásticos se tornam realidade. Em Narciso negro,
Amélia Greier nos mostra como realidades podem estar quebradas na visão
de pessoas que se recusam a enxergar.

Clique aqui e
envie seu conto!
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CROCODILÓPOLIS
Luís R. Krenke

Egito Antigo — 205 a.C.
As ações do jovem sacerdote Jabari captavam
o olhar atônito de todos os presentes no Templo
de Sobek, na cidade de Shedet — a mesma que
os gregos apelidaram de Crocodilópolis, devido
ao fervoroso culto ao deus crocodilo instalado
na região.
Na piscina do templo, Jabari estava com
seu mestre, Baniti, diante do majestoso réptil
que representava Sobek no plano terreno. O
velho crocodilo se encontrava em seus últimos
dias; enquanto o mestre de Jabari acariciava a
fera domada, o jovem sacerdote manuseava os
ovos de onde nasceria o próximo Petsuchos —
o animal escolhido por Sobek como sua nova
habitação.
Jabari apresentava os ovos um a um diante
do velho crocodilo imóvel. Com as duas mãos,
abaixava a cabeça, ficava de joelhos e oferecia
o ovo para a criatura. Quando Baniti batia
suavemente com o cajado na piscina, sem mais
ninguém reparar, as pequenas vibrações na água
eram o sinal para Jabari se levantar e escolher
outro ovo. Jabari sabia que aquilo não passava de
uma encenação; seria seu mestre quem escolheria
o futuro Petsuchos com duas batidas de cajado,
formando vibrações mais longas. Havia 50 ovos
para serem apresentados, mas Jabari não sabia
quando Baniti acabaria com aquele espetáculo.
Na penúltima apresentação, o fingimento
acabou. Jabari viu as ondas maiores na água e
escutou Baniti proclamar que Sobek continuaria
abençoando o povo de Crocodilópolis e, por
consequência, todo o Egito. Quando Jabari
levantou a cabeça, viu o velho crocodilo com
as mandíbulas abertas e balançando a cauda
rapidamente; um truque que o aprendiz tinha
visto Baniti ensinar ao crocodilo domado,

pressionando o cajado contra as costas da fera.
Os visitantes do templo, que viam a
apresentação na piscina, irromperam em palmas
e gritos. Somente Jabari não compartilhava
daquela alegria. Ele estava descontente desde que
começou a aprender as artes do sacerdotismo; o
aprendiz veio a descobrir que Baniti via os atos
religiosos como uma forma de ganhar dinheiro
rápido por meio das grandes doações para o
Templo de Sobek.
Quando os visitantes dispersaram-se, Baniti
foi até Jabari, que estava com o ovo escolhido
nas mãos.
— Pronto, agora garantimos as refeições
para os próximos dias. — disse Baniti, apontando
com a cabeça para os 49 ovos descartados.
— Você pretende comer as crias de Sobek?
— perguntou Jabari, abismado.
— Eu não pretendo, eu vou comer. — o
mestre respondeu — E você também, se não
quiser passar fome. Guarde o maldito ovo
escolhido e coloque o resto nos depósitos do
templo.
Jabari, com medo de contrariar seu mestre,
faria o que lhe foi ordenado. Entretanto, quando
pegou o último ovo nas mãos — o único a não
ser apresentado ao velho Petsuchos — sentiu
um calor estranho emanando de sua casca.
Interpretando aquilo como um sinal de Rá, o
deus do sol, Jabari substituiu o “ovo escolhido”
por aquele ovo quentinho, pondo-o em uma
câmara especial até eclodir.
Porque estão colocando essas coisas em
mim? — pensou o jovem crocodilo, confuso
com a aglomeração de pessoas em sua casa.
Assim vai ficar difícil de nadar. As pesadas
correntes de ouro em volta do crocodilo eram
22
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uma homenagem à sua ascensão como novo
Petsuchos, já que o anterior havia acabado de
morrer. Multidões de pessoas foram até o Templo
de Sobek agraciar a nova representação do deus
crocodilo, com dinheiro para o templo e jóias
para o animal.
Comida, alguém tem comida? —
questionou o crocodilo, tentando farejar seu
alimento preferido. Em vez disso, sentiu nojo
quando um balde de peixes frescos foi jogado
diante dele. Poxa, ainda não aprenderam? Odeio
carne, gente! Desde filhote, tentavam alimentálo com aquele tipo de comida fedida e ficaram
assustados quando ele começou a devorar as
plantas que enfeitavam a piscina do templo. A
partir dali, foi descoberto que o jovem Petsuchos
era vegetariano.
Cadê o Jabari com minhas frutinhas?
Jabari estava cuidando da mumificação do
velho Petsuchos, como mandava a tradição dos
rituais mortuários. A múmia-crocodilo estava
quase pronta quando Baniti veio a passos rápidos
para dentro da câmara.
— Vá alimentar aquela abominação! —
gritou Baniti. — Maldito seja meu destino
quando escolhi aquele ovo.
Jabari foi até o armazém do templo pegar a
cesta de frutos para Petsuchos. Nela tinha tudo
o que aquele animal gostava: maçãs, melancias,
uvas, figos, tâmaras, damascos... apesar de
estarem em falta da sua fruta preferida. Baniti
ficou louco ao descobrir que o novo Petsuchos
não comia carne.
— Nosso deus crocodilo, figura do
militarismo egípcio e do poder faraônico, recusa
carne? Mate-o e faça outro Petsuchos — dissera
na época.
— Mestre, não posso, o senhor comeu
todo o estoque que tínhamos reunido — Jabari
respondera.
Jabari sabia que aquele Petsuchos era
especial; afinal, sentira o calor dele em suas
mãos quando ainda era um ovo. Na história do
Egito, haviam escrituras detalhando o culto à
Sobek-Rá, fundindo os dois deuses em um só. O
contato@literomancia.com.br

deus deve ter escolhido Crocodilópolis, a cidade
central do seu culto, para mostrar sua nova figura
e, talvez, seus novos costumes, para as pessoas
adotarem seus métodos de vegetarianismo.
Quando o aprendiz de sacerdote entrou na
piscina do Templo de Sobek, o jovem Petsuchos
correu, tortuosamente, até ele. O filhote de
crocodilo ainda era pequeno, e as jóias que o
enfeitavam brilhavam com a luz do sol. Jabari
derrubou as frutas no chão, e o animal olhava
de um lado para o outro, como se estivesse
procurando algo.
— Desculpe, meu amigo, hoje não
conseguimos a sua preferida — explicou Jabari.
O crocodilo baixou a cabeça, parecendo
ter entendido.
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Vários anos se passaram, e o jovem Petsuchos
havia aumentado em quatro vezes o seu tamanho
desde sua ascensão quando filhote. Jabari não era
mais aprendiz; agora atuava como o novo Alto
Sacerdote do Templo de Sobek, embora Baniti
ainda residisse no local, bastante velho e careca,
cuidando das finanças e doações.
Naquele momento, Jabari preparava
Petsuchos para uma visita do faraó Ptolomeu
IV, que viria da cidade de Alexandria até
Crocodilópolis em busca da bênção do deus
crocodilo.
Aquele era o segundo Petsuchos com o qual
Jabari trabalhava, e era muito mais dócil que
seu antecessor, que havia tentado arrancar seu
braço e lhe deixado uma grande cicatriz na perna
quando o mordeu de leve. O jovem Petsuchos
nunca foi agressivo — nem mesmo quando
Baniti lhe ensinava os truques que precisava para
enganar visitantes — e sempre parecia feliz e
brincalhão quando lhe presenteavam com frutas,
especialmente se fosse a sua preferida.
Quando o faraó adentrou o templo, Jabari
viu Baniti passar à sua frente, perfumado e com
vestes elegantes, para recepcioná-lo primeiro.
Jabari sentia que seu antigo mestre tinha inveja
da sua atual posição e talvez quisesse seu cargo de
volta. Os dois sacerdotes e o faraó contemplaram
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a piscina a céu aberto onde Petsuchos residia.
Baniti lançou olhos ferozes para Jabari.
— Por que ele não está adornado? Trate
de cuidar disso agora mesmo!
Jabari havia desistido de colocar as jóias e
os colares no crocodilo, pois sabia que o animal
não gostava do peso que elas faziam.
— O que está esperando? — perguntou o
faraó. — Sobek merece as suas riquezas!
Obedecendo ao faraó, Jabari desceu até a
piscina e pediu desculpas a Petsuchos enquanto
realizava a árdua tarefa de cobrir o animal com
os objetos brilhantes, que refletiam a luz do sol
em sua superfície.
Ptolomeu IV não era um faraó amado
pelo povo. Embora tivesse saído vencedor da
Quarta Guerra Síria, sua decisão de colocar armas
nas mãos do povo do Egito se provou errada,
quando rebeliões começaram a ocorrer em todo
o país, lutando contra as cobranças indevidas
de impostos para financiar aquela guerra. O
faraó queria um sinal de Sobek sobre o futuro
do seu reinado e da dinastia ptolemaica, já que
o deus crocodilo também era associado ao poder
faraônico. Ele queria um sinal de paz; um sinal
de que as rebeliões pudessem ter um fim sem
mais nenhum derramamento de sangue.
Baniti sabia exatamente qual truque usar
para demonstrar a paz que o faraó queria.
Descendo até a piscina, Baniti tomou o cajado
de Jabari e o pressionou contra as costas de
Petsuchos. Assim que o fez, o crocodilo abriu
a mandíbula, mostrando o fundo escuro de sua
boca cheia de presas afiadas. Jabari sabia o que
seu antigo mestre pretendia; já havia visto Baniti
realizar o truque diversas vezes, encantando os
visitantes do Templo de Sobek. O perfumado
Baniti entregou o cajado de volta para Jabari,
pedindo que continuasse pressionando.
Deitando-se no chão, Baniti colocou sua
cabeça dentro da mandíbula de Petsuchos. As
jóias adornando a fera refletiam a luz dourada
do sol na careca do velho sacerdote, que ficou
amarelada. Jabari reconheceu o aroma frutado do
perfume de Baniti, suspirando de preocupação

em seguida.
— Oh, não... — Jabari falou.
— Está vendo, faraó! Sobek não deixará
sangue ser derramado! — exclamou Baniti.
— Dou graças a Rá e a Sobek! — gritou
Ptolomeu.
Hmmm, melão — pensou o crocodilo,
fechando a boca após farejar o aroma da sua
fruta preferida.
E as águas da piscina de Crocodilópolis
ficaram vermelhas.

Luís R. Krenke
É redator publicitário e escritor
iniciante de ficção. Formado em
Publicidade e Propaganda, Luís vive
mergulhado no mundo da fantasia e
do terror desde criança. Participante
de antologias e desbravador de
páginas de livros, HQs e mangás,
também é fã de cinema, gatos,
pizzas e canecas cheias de café.
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ETERNAMENTE,
CHANEL (AMBROSIÊ)
Gisela Lopes Peçanha

Desde menino, Carlos Ambrósio,
funcionário do almoxarifado, se deliciava com
tecidos macios e botões coloridos de sua avó,
sonhando com o dia que conheceria Paris.
Aprendeu a costurar com ela, mas seu severo
pai deu-lhe vários tapas na cara e surras com
corrente por conta disso. Cresceu macambuzio,
tímido, espancado, recuado, avexado. Um peixe
fora d’água. E, no dia da morte de sua avó,
ele, já adulto, morreu um tanto também... mas
guardou, com devoção, a tesoura dourada que ela
lhe deixou como única grande herança: valiosa
para ele, como ouro de mil quilates. E nada
mais possuía: órfão de mãe aos quatro anos de
idade, sem irmãos, enfrentando o chicote do
pai, refugiando-se na barra da saia de sua doce
avó protetora; saia que, ora era de organdi, ora
era de crepe e, na época das vacas magras, era
de xita: mas tão bem cortada, tão bem moldada,
com pregas perfeitas e inesquecíveis.
Sob os mais variados tecidos, cresceu.
Confeccionou o primeiro vestido da sua vida aos
doze anos de idade: um longo de veludo azul anil,
para sua vizinha Paulina. A mulher gostou tanto,
que se transformou em sua primeira cliente. Ao
saber disso, o pai de Ambrósio deu-lhe uma surra
que entrou para a história do bairro. Ordenou
que a mãe parasse de ensinar costura para o
neto e colocou o menino para trabalhar em uma
obra ao lado, com a única função de carregar
tijolos. Passou um ano inteirinho nessa função
e, então, aos quinze anos, o pai o empregou em
um matadouro. Seu trabalho era limpar todo o
estrume evacuado pelos bois no caminho que os
levava para o abate. E era muito, muito estrume.
Quilos. O pai de Ambrósio acreditava, piamente,
que um trabalho árduo e de macho bruto o tiraria

de suas frescurices. Só que o menino Ambrósio,
em vez de limpar a caca dos bovinos com afinco
e valentia, ia chorar em um canto, bem longe do
sofrimento dos bichos. Certa vez pensou que,
no dia em que fosse um estilista famoso, criaria
uma coleção toda dedicada à morte desses bois:
toda ela em tecidos animal print, e vestidos com
longas caudas de organza vermelha, simbolizando
o sangue do sacrifício. O vermelho sempre o
acompanhou e o acompanharia no seu distante
e imprevisível futuro.
Como o pai enchia a cara de cachaça
quase sempre, chegava em casa e desmaiava por
horas. Essas eram as horas de bálsamo em que
a avó insistia, não desistia e investia no neto.
Ensinando-o todos os segredos da alta costura,
mostrando-lhe revistas e as técnicas de moldar
com perfeição. As surras de corrente e de cinto
daquele pai não impediram que Ambrozinho
aprendesse tudo com devoção e facilidade.
Mesmo limpando cacas, mesmo carregando
tijolos, mesmo carregando botijões de gás sobre
os ombros — seu último emprego, antes de parar
no escritório de contabilidade.
Os anos passaram sombrios e tenebrosos
no almoxarifado. Agora, Carlos Ambrósio estava
grisalho, obeso e só tinha viajado uma única vez
na vida: em uma excursão para Pindamonhangaba.
A mala de couro vermelho, que ele comprara
com uma gratificação recebida, passou quatro
décadas em cima de seu armário esperando, um
dia, conhecer a cidade luz. Quanto a ele, passava
madrugadas inteiras olhando para a tal mala, ali,
colada, enraizada, perpétua, chique, vermelha.
Óbvio que não a levou para Pindamonhangaba…
nem para canto algum.
O funcionário padrão, quieto e calado,
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que foi açoitado e conduzido a desistir da vida,
sentia um ódio comprimido por dentro, latejante.
Lacrimejante. Tantas vezes desejou incendiar
aquele almoxarifado miserável! Oscilava entre
sentir vontade de chorar pelo fracasso de sua
existência, e a ira, por sua opressão infinita.
Então, certo dia, finalmente seu pai morreu
de velhice e de ruindade, e Ambrósio teve uma
mescla de sentimentos cinzentos, iguais aos
hematomas das surras que carregou na pele
durante a infância e adolescência. Não chorou.
Não comemorou. Não sentiu nada. Mas ficou dias
sem conseguir dormir e, em mais uma madrugada
insone, pôs-se a costurar um lindo vestido longo
de tafetá preto: tecido escondido dentro da mala
vermelha, tal qual uma régia relíquia. Lembrouse direitinho de tudo que aprendeu com sua avó
e, olhando para a foto de uma modelo francesa,
copiou o vestido com perfeição absoluta. Passou
horas e mais horas debruçado sobre a máquina de
costura: cerzindo, caprichando, cantando, mas
nunca cochilando... estava eufórico. Extasiado!
A vida demoníaca que levara com seu pai e
no almoxarifado não o havia atrofiado. Estava
realizando sua obra-prima. Ponto a ponto. linha
a linha. A tesoura deslizava como uma bailarina
de quarenta quilos, rodopiando em um chão de
cristal. Depois maquiou-se, perfumou-se com
alfazema, colocou o vestido voluptuoso e divinal,
e achou-se belo como um cisne... pela primeira
e única vez na vida.
Com a mesma tesoura preciosa, cortou seu
incômodo, indesejado e camuflado órgão sexual
que lhe fez nascer homem, e o trancou para
sempre dentro da mala. Em seguida, recolocou-a,
delicadamente, amorosamente, tragicamente,
novamente, ‘rubramente’, eternamente, sobre
o armário.
Por fim, bebeu um profundo e último gole
de cidra (imaginando ser um Moet et Chandon), e
cravou a tesoura de ouro imaginário em seu peito
— ao som (no volume máximo) da pungente
melodia de La Vie En Rose.
Acharam-no, no dia seguinte, todo
ensopado em tons de vermelho sangue e preto,
contato@literomancia.com.br
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como costuma ser tão chique em Paris; envolvido
no vestido negro que, de tão vaporoso, cobria
todo o chão do quarto, tal qual um enorme
tapete fúnebre, estendido para o cortejo de uma
princesa morta. Ambrósio estava muito branco
e gelado, verdade, mas a boca, reluzindo com
batom escarlate, finalmente sorria feliz.
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AMOR ELÉTRICO
Ronaldo Ruiz Galdino

— Esses garçons robôs estão piores a cada
dia que passa, você não acha? — perguntou
Flávio.
— Como você sabe que ele é um garçom
robô? — questionou Raquel.
— Há uma certa frieza nos gestos dele.
— Não reparei. Os novos modelos são tão
reais que a gente já não consegue mais saber
quem é humano.

boca, enquanto ela repetia dezenas de vezes a
mesma frase.
— Ah, não! Não é possível que isso foi
acontecer logo agora!
Flávio retirou o garfo das mãos de Raquel
e apertou o dispositivo que a desligava. A cabeça
e os braços dela tombaram imediatamente.
Ele ficou com muita raiva. Faziam só três
meses que havia comprado sua Amor Elétrico e

— Pelo jeito, a inteligência artificial deles
já desenvolveu a preguiça humana.
— Para mim, quando o robô não é eficaz,
tem que ser mandado para um ferro velho e
virar sucata.
— Assim como você fez com seus óculos
escapistas? — questionou Flávio, rindo.
— Sim. Se deu defeito, joga fora e compra
outro. São só objetos, não pessoas.
Depois de uma hora, o garçom foi até
o casal, equilibrando a travessa nas pontas
dos dedos de uma das mãos. A fumaça quente
espalhou o cheiro de queijo derretido assim que
ele colocou a pizza sobre a mesa. Em seguida,
o garçom destampou uma garrafa de vinho e
encheu as duas taças. Em meio a uma leve música
de violino, vozes, risadas e o tilintar de talheres
das outras mesas se misturavam no ambiente.
— O pizzaiolo deve ser um robô também
— afirmou Flávio, de boca cheia. Que pizza
sem graça! Vou detonar esse lugar na holonet.
— Não está tão sem graça assim. O recheio
da... o recheio da... o recheio da... o recheio da...
A mão de Raquel, segurando o garfo com
uma fatia de pizza, ficou parada próximo da

ela já apresentava defeito. Ainda bem que estava
na garantia.
O garçom o ajudou a carregá-la pela
passarela suspensa até o aircar. Ele comentou
rapidamente com Flávio que não se produziam
mais robôs como antigamente. Os modelos mais
velhos eram feios, mas eficazes, disse ele.
Ao chegar ao seu microapartamento, Flávio
colocou Raquel na cama e a despiu. Tirou a
roupa também e decidiu ligá-la, para verificar
se ela tinha voltado ao normal.
— O recheio da... o recheio da... o recheio
da...
Teria mesmo que levá-la ao conserto ou
pedir uma troca.
Flávio quis arremessar a robô contra uma
das quatro paredes do microapartamento e vê-la
quebrar em mil pedaços, assim como fazia com
outros produtos eletrônicos que davam defeito.
Porém, alguma coisa nela o impedia de fazer
aquilo. Não sabia bem o quê.
Lembrou-se de como se sentia solitário
antes de comprar Raquel. A correria do trabalho
não o deixava sair, fazer amigos ou arranjar uma
namorada. Seu tempo livre era para a holonet e
27
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compras virtuais.
O anúncio que viu dizia que a Amor
Elétrico iria resolver todos os seus problemas
sentimentais. Era uma febre entre os homens
solteiros como ele. Porém, estava insatisfeito
com o produto. Iria fazer uma reclamação ao
serviço de atendimento ao consumidor da fábrica
Eletric Flowers e classificá-la com apenas uma
estrela na holonet.
Ele se afundou na maciez do colchão. Ao
seu lado, estava Raquel desligada, como uma
morta.

devagar.
— Saber o quê?
— Você é uma robô. Uma Amor Elétrico,
para ser mais preciso. Você está em uma assistência
técnica autorizada da Eletric Flowers.
Raquel começou a rir.
— Ok, acabou a palhaçada! Muito
engraçada a pegadinha. Cadê o Flávio?
— O seu proprietário...
— Proprietário o cacete! Ele é meu marido!
— Ele a deixou aqui para o conserto faz
mais de vinte dias e ainda não veio te buscar.
Talvez não tenha dinheiro para...
***
— Para com essa droga, cara! Cadê o meu
marido? Eu vou matar ele por essa brincadeira.
Raquel acordou sentindo muito frio. Virou E você também!
— Calma! Eu não estou mentindo.
para o lado e, ao tentar puxar o cobertor, percebeu
que não estava em sua cama, mas sim, em cima
O homem abriu seu holonet e mostrou um
de uma dura mesa de alumínio. O brilho intenso mapa que indicava que estavam em uma oficina.
da lâmpada ofuscou sua visão. Escutou o bater
— Olhe ao seu redor. Como você iria parar
de ferramentas e se levantou assustada.
naquela mesa se não fosse um robô?
Ao olhar para o lado, viu um homem de
Raquel sentiu um frio na barriga e teve
frente para um balcão, todo vestido de branco. uma desesperada vontade de chorar.
Ele parecia manipular algum objeto. "Será que
— Você está mentindo! Eu lembro dos
sofri um acidente?", ela se perguntou. Porém, meus pais. Tenho recordações do meu pai me
o cheiro do lugar era mais parecido com o de ensinando a andar de bicicleta, da minha mãe
um aparelho de holonet queimado do que com tentando me ensinar a costurar.
o aroma esterilizado de um hospital.
— Qual foi a última vez que você os viu?
— O senhor poderia me dizer onde estou?
— Eles já morreram faz tempo, mas eu
— perguntou Raquel ao desconhecido.
lembro do velório e do enterro, o quanto chorei...
O homem se virou rapidamente.
— Tudo que você acha que viveu foi
— Droga! Ela reiniciou sozinha! — disse. programado pela Eletric Flowers. A tecnologia
O homem largou a chave de rosca que usava deles é tão avançada, que é capaz de te fazer
sobre o balcão e correu em direção à Raquel, lembrar de cheiros, gostos e sons. Nada disso
que pulou para trás da mesa.
aconteceu. Seus pais não existem.
— Peraí, o que você quer fazer comigo?
— E o primeiro encontro com o meu
— Pode me explicar o que está acontecendo, marido? Eu me lembro bem até hoje.
pelo amor de Deus?
— O homem que aparece nas suas
— Você não sabe, não é mesmo? A maioria lembranças é só um boneco 3D com o rosto
não sabe — ele falou, se aproximando mais do seu marido, que foi escaneado nos mínimos
contato@literomancia.com.br
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detalhes, assim como todo o corpo dele.
— Então toda a minha vida é uma grande
mentira? — Ela já não resistia mais ao choro.
— Mas isso foi só um mal entendido —
disse o funcionário da oficina, se aproximando
de Raquel. Eu vou apertar o dispositivo que
está embaixo da pele do seu pulso direito e você
será desligada. Juro que vou destruir a memória
do que aconteceu aqui e você poderá ser feliz
novamente com o seu propr... marido.
— Não! Sai de perto de mim — gritou
Raquel.
A mulher correu para a porta, só que
estava trancada e só a leitura da mão de alguém
autorizado poderia abri-la. O funcionário quase

***
A brisa da noite tocou sua pele. "Como
pode um robô sentir o vento?", Raquel perguntou
a si mesma, caminhando até a aeroestação.
Lá, pegou um airtrain para a região da
cidade onde ficava o megaedifício em que morava.
Com certeza, ao chegar em casa, Flávio diria
que foi tudo um grande engano e as coisas iriam
voltar ao normal. Depois, ela procuraria um bom
advogado para ver as medidas cabíveis contra a
Eletric Flowers.
Enquanto o airtrain passava entre as
estações, Raquel pensou sobre sua existência.
Aquela experiência a fez refletir sobre si mesma

a agarrou, porém, Raquel conseguiu escapar. Não
havia mais saída na oficina. Ela foi se afastando
devagar até encostar no balcão. Ao olhar para o
lado, viu uma chave de rosca sobre a bancada.
Pegou-a e acertou a testa do homem, que caiu
desacordado.
Raquel estremeceu.
— Ai, meu Deus, o que eu fiz?
Ela não tinha tempo para pensar nisso.
Se aproximou do homem e viu que ele estava
respirando. Em seguida, o arrastou pelos braços
até a porta. Apesar de ser magro, puxá-lo não
foi uma tarefa fácil. Com muita dificuldade,
Raquel conseguiu sentá-lo e colocar a palma da
mão dele no leitor da porta.
Ela seguiu por um corredor e entrou no
primeiro turbo elevador que encontrou.
Na oficina, o homem acordou. O sangue
percorria seu rosto do ferimento até o queixo.
Ele mandou um aviso pela holonet com uma
foto de Raquel, dando conta da fuga de uma
robô da Eletric Flowers.
Entretanto, já era tarde. Raquel tinha
conseguido fugir do megaedifício há muitas
horas.

pela primeira vez em muito tempo. Sempre viveu
no automático, apenas reagindo ao que acontecia.
Agora, queria saber quem ela realmente era, seu
papel no mundo e o que poderia fazer melhor
dali para frente.
O apartamento número 3.436.220 era o
seu. O leitor da fechadura escaneou a mão de
Raquel e destrancou a porta. Ao abri-la, ela viu
Flávio com outra mulher na cama.
— Raquel! — disse Flávio. O que você
está fazendo aqui?
— Aqui é a minha casa. O que ela está
fazendo aí com você?
— Quem é essa mulher, Flávio? — disse a
garota na cama, cobrindo os seios com o edredom.
— É que... não era para você estar aqui...
— Por que não era para eu estar aqui?
Flávio tentou responder, mas se engasgou
com as palavras.
— É por que eu sou uma robô, não é?
Uma Amor Elétrico?
— O quê? — perguntou a outra garota,
já se vestindo. Você é desses pervertidos que
transam com bonecas?
— Não... espere... eu...
29
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— Cala a boca, seu otário — disse a garota
saindo do microapartamento, esbarrando seu
ombro no de Raquel ao passar pela porta.
— Raquel... eu posso explicar... Essa
garota... não é nada para mim. Eu conheci ela
em uma sala de encontros da holonet.
Flávio se levantou, enrolado na coberta, e
caminhou na direção de Raquel.
— Não me olhe assim — disse ele.
Ao tentar pegar o braço dela pelo pulso
direito, Raquel se esquivou.
— Tira a mão de mim, seu escroto!
Raquel bateu a porta na cara de Flávio,
apesar dos protestos dele para ela esperar.

serem consertadas. Durante a queda, apertaria
seu pulso para se desligar e não sentir o fim.
Ela subiu no parapeito. O vento zumbindo
soprou seus cabelos. Inspirou o cheiro podre do
rio Tietê, que contaminava toda a cidade e olhou
para baixo novamente. Sob uma luz amarelada,
carros de modelos antigos com quatro rodas e
pessoas marginalizadas se movimentavam como
em um formigueiro. Ela abriu os braços e fechou
os olhos.
— Cuidado, moça, você pode cair — gritou
um rapaz que passava pelo local.
Raquel olhou para ele sobre o ombro. Era
um jovem de cabelos pretos vestindo uma jaqueta
marrom, segurando a alça de uma mochila com

***

uma mão. A outra estava estendida para ela.
— Cair? É isso mesmo que eu quero. Quero
cair e morrer!
— Não sei qual o motivo, mas seja lá qual
for, não vale a pena, moça.
— Eu não sou uma moça. Sou um robô.
— Eu também...
Raquel olhou para ele, espantada.
— Meu nome é Roberto — ele continuou.
Eu trabalho em um serviço de atendimento ao
consumidor aqui perto. Fiz milhares de perguntas
quando descobri que era robô. Pensei em me
matar, assim como você.
— E o que te fez mudar de ideia? A gente
não é real.
— Claro que somos reais! Nós sentimos,
pensamos e refletimos. Não importa qual foi
sua origem, estar vivo é uma dádiva. Olhe só
para esse céu.
Raquel observou as estrelas.
— Poder ver esse céu é um privilégio. É
um dos poucos prazeres desse mundo que não
precisamos pagar para ter.
— Como você consegue seguir em frente?
— No começo foi difícil. Tive que trocar de

Esperou o airtrain passar para ir até o
parapeito da ponte do Viaduto do Chá. Lembrouse de que seu avô lhe contou que se recordava
de quando a ponte era sustentada por concreto
e aço e não suspensa no ar, como era agora. Sua
altura também era menor, ele dizia.
Mas seu avô nunca existiu. Será que os
rostos e corpos usados como modelos para suas
memórias programadas eram reais? Ela poderia
encontrar os donos dos rostos de seus pais por
aí? Ou era tudo criado a partir de retalhos de
características de várias pessoas de verdade?
Olhou para baixo e se lembrou do pai que
criaram para ela. Ele lhe disse, uma vez, que se
matar era errado e punido por Deus. Será que
Deus também ouvia as preces de um robô? Havia
um lugar para os robôs no céu ou no inferno
após serem desligados definitivamente?
O desamparo e a possibilidade de um
eterno nada a angustiaram, mas ela preferia
isso a viver como um eletrodoméstico. Quando
se esborrachasse no chão, iria se tornar apenas
um monte de peças quebradas, impossíveis de
contato@literomancia.com.br
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nome, endereço, trabalho, me passar por humano,
mas valeu o esforço. Se a vida parece não ter sentido,
cabe a nós darmos sentido a ela. Procuro a cada
dia um novo propósito.
— Mas um robô será sempre inferior a um
humano.
— Claro que não! Em muitas coisas, a gente
é até melhor. Somos muitos e existem vários de nós
que fugiram de seus proprietários e tentam ter uma
vida normal. Acho que somos a evolução e um dia
ainda estaremos no topo do mundo.
Raquel riu com os olhos cheios de lágrimas.
— Vamos, desça daí!
Ela deu a mão para Roberto e pulou do
parapeito.
— Eu não tenho para onde ir.
— Você pode ficar no meu microapartamento
por enquanto, se você quiser, é claro. Se você vier,
posso te apresentar alguns de nós para te ajudar
a recomeçar.
Raquel pensou um pouco e percebeu que não
tinha nada a perder seguindo aquele rapaz.
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O CÁRCERE, A
FÁBULA E O DILEMA
Luiz de Saovagão

Em algum lugar esquecido na imensidão do
Brasil, no longínquo ano de 1949.
Diante da cela, o carcereiro sorriu
desdenhoso e deixou duas fumegantes cumbucas
de um caldo viscoso, misterioso. Ignorou
Cinderelo, que esganava as barras de ferro ao
exigir seu legítimo direito de pedir um advogado.

forma que você entrou aqui, será a mesma forma
que sairá.
Cinderelo odiava charadas. Lembrouse que, no momento de sua injusta prisão, o
delegado proferira aquela cantilena maldita,
que Rapunzelo repetia tão exaustivamente. A
repetição fazia de Rapunzelo um insano, não

O carcereiro apenas deu-lhe as costas, deixando
outra refeição na cela ao lado. Irritado com o
descaso, se esgoelou e se debateu contra as grades.
O tagarela Rapunzelo, seu companheiro de
xadrez, levantou-se do papelão que servia como
cama ordinária. Ele era um ser estranho, mais
branco que um copo de leite. Ostentava uma
longa cabeleira ruiva piolhenta, a qual justificava
seu apelido. Aliás, era ele quem batizava os
presos recém-encarcerados com aqueles apelidos
esdrúxulos. Seu verdadeiro nome era Ladislau
Lalau.
— Qual é, Cinderelo? — reclamou
Rapunzelo. — Criar atrito para quê?
Cinderelo se virou irado, pronto para
protestar com o outro, que insistia naquele
apelido pejorativo.
— Já falei que meu nome não é Cinderelo.
Meu nome é Hélio.
— Que diferença faz?
— Toda!
— Quem se importa? Rapaz, você já está
no inferno. — Rapunzelo riu a dois palmos da
cara de Cinderelo, que murchou. E, encarando-o
diretamente nos olhos, disse: — Da mesma

merecedor de créditos, por isso, sempre o
ignorava. Além dessas palavras, recordou-se do
delegado dizer para o carcereiro: “Aleluia, ontem
eram dois, hoje são três. E, em breve, será um”.
Se sua mente não tivesse tão perturbada, seria
capaz de jurar que eles apostavam algo. E dessa
vez resolveu perguntar:
— O que significa essa canção?
Rapunzelo, sem pedir licença, empurrou o
colega de infortúnio para o lado, esticou os braços
para fora da cela, pegando uma das cumbucas.
Fungou fortemente a janta, como se fosse sua
última refeição naquele inferno.
— O que importa é isto, vou forrar a barriga.
Hoje parece estar bem gostoso — mergulhou o
nariz no caldo, dando outra fungada, seguida
do veredito. — Acho que é batata e galinha de
verdade. Semana passada, eram pedaços de gatos
e papelão para engrossar o caldo.
— Eca!
Cinderelo levou a mão à boca, contendo
a vontade de vomitar. Enjoado, recuou para
o fundo da cela, abaixo da minúscula janela
quadrada.
— Larga de ser fresco, Cinderelo. Se você
32
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for vomitar, pelo menos mira na porcaria da
latrina dessa vez. Não tem mais papelão, hein. —
Rapunzelo virou sua cumbuca, bebendo parte do
caldo com satisfação. — Droga, errei. É guisado
de ratazana com milho verde.
Cinderelo vomitou até a alma, no lugar
certo. Quando terminou, estava mais pálido
que Rapunzelo. Então, com olhos sorumbáticos,
encarou o veterano. Aquele era seu terceiro
dia confinado e ainda não havia comido nada.
Acostumado à outra realidade, achava tudo ali
muito nojento e insalubre.
— Aqui não é hotel cinco estrelas —
advertiu Rapunzelo, e o diagnosticou como se
fosse médico. — Você precisa comer logo. Se

estranho. Apesar de caladão, tinha uma centelha
assassina nos olhos. Negro forte, uma verdadeira
maçaroca de músculo capaz de retorcer facilmente
aquelas grades. Chamava-se Cícero, seu apelido
era por causa do alvo sorriso. Rapunzelo jurava
de pés juntos que nunca vira um sorriso tão
perfeito a ponto de iluminar o ambiente.
— Você é muito folgado, ladrão.
— Até no inferno é pecado desperdiçar
comida, assassino.
— Ladrão, estou louco para sair desse
inferno.
— Ambos queremos uma vida longe dessa
jaula, assassino.
— Porém, somente um de nós dois sairá.

não, vai morrer feio. Dessa vez, teve sorte do
carcereiro não escarrar na sua comida.
— Eu não quero nada, a não ser sair daqui.
Rapunzelo liquidou sua cumbuca, para
logo acariciar a pança cheia. Soltou um arroto.
Como seus olhos eram maiores que sua barriga,
sem cerimônias, pegou a janta do luxento, pois
sabia que ele não comeria. No entanto, para
desencargo de consciência, seduziu-o. Parecia
um diabo oferecendo um pedaço de pão a quem
está faminto.
— Afaste isso de mim — retrucou
Cinderelo. — Eu não quero.
— Você é quem sabe. Está gostoso a beça.
Rapunzelo, diante da negativa, sem pudor,
preparou-se para devorar o caldo. De repente,
da cela vizinha, surgiu uma voz trovejante,
protestando contra o abuso.
— Larga de ser guloso, você já comeu a
sua. Deixe que ele faça a própria decisão. — disse
Branca de Neve, o mais velho dos três.
— Comi e vou comer essa também. Ele não
quer. Se nos dias anteriores comi as que estavam
escarradas, vou traçar também essa que não está!
O Branca de Neve também era um ser

Quem ficar, terá de esperar outros dois novos
hóspedes.
— Pois é, agora chegou minha hora. Estou
há mais tempo aqui que você. Da última vez, o
Chapeuzinho nos enganou e foi libertado.
— Ele lhe enganou, não a mim. Ele só foi
embora porque estava na sua cela. Se estivesse
comigo, a história seria outra. Agora, eu estaria
livre, você continuaria preso, o Cinderelo
ocuparia minha cela, e vocês dois esperariam
um terceiro.
— Vai se iludindo, assassino. Hoje, vou
roubar todos os seus sonhos.
Rapunzelo preparou-se para entornar o
caldo goela abaixo.
— Essa gororoba não é sua.
— Nem sua. Não tenho dúvidas de que
faria o mesmo se ele estivesse aí. Recriminame, no entanto, não tem coragem de contar a
verdade. Ou não pode?
— Posso, porque ele está contigo. Se
estivesse na minha cela, seria você a abrir o bico.
— Abre o jogo. Conte para o Cinderelo
porque você quer que ele coma de hoje em diante.
— Você sempre procura manipular tudo
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a seu favor.
Rapunzelo gargalhou.
— Ótimo. Conte sua fábula de vida. Aí
respeitarei qualquer decisão que Cinderelo tomar
— E desafiou: — Se fosse eu, já teria revelado
tudo.
— Então afaste seus beiços dessa cumbuca.
Rapunzelo obedeceu a contragosto,
deixando a vasilha no chão. Chamou Cinderelo,
alheio, até então esquecido em um canto.
Combalido, aproximou-se, reclamando do seu
destino, lembrando que há até três dias era um
homem livre. Seus dois erros fatais foram: ter
entrado naquela maldita cidade inexistente em
mapas e ter surrado os dois filhos do prefeito,
que assediavam uma inocente caipirinha.
O Branca, irritado com a choradeira,
trovejou para calá-lo. Antes de contar sua história,
disse que ele e o Rapunzelo respeitariam a decisão
dele em relação à cumbuca, acrescentando a
ladainha batida:
— Da mesma forma que você entrou aqui,
será a mesma forma que sairá.
Cinderelo temeu interrompê-lo, mesmo as
grades sendo uma eficiente barreira entre eles.
De alguma forma, sem saber os pormenores,
desconfiava do porquê de o Rapunzelo ser
hóspede ali. Quanto à estadia do Branca, ainda
era uma incógnita, mas teve uma ligeira ideia
ao ouvir a palavra assassino. Arrepiou-se.
— Estou aqui porque fiz um favor para a
mulher do farmacêutico. Eles precisaram viajar
alguns dias até a capital. Mas antes disso, aceitei
cuidar do pequinês dela. Então, encheu-me de
recomendações. O pequinês somente comia ração
e deveria ser alimentado várias vezes ao dia, se
a tigela estivesse cheia, ele não comia. Como
queria ser gentil, não vi problema algum. Depois,
percebi que teria de abdicar dos cuidados com
meus jardins. Então, enchi a tigela dele até a

boca. No primeiro dia, ele cheirou a montanha
de ração e latiu em protesto. Aí começou minha
queda de braço com o mal acostumado. Não
esvaziei. Ele rosnou, ameaçando me morder.
Latiu a noite toda. No segundo dia, verifiquei
que ele não tinha comido, apenas bebido água.
Também não troquei a ração nem esvaziei a tigela.
Ele repetiu a pirraça do dia anterior. Na manhã
do terceiro dia, a vasilha continuava intocada.
Cheguei a ficar preocupado quando o vi com
aquele olhar comprido e saudoso. Os latidos
foram trocados por ganidos tristes, até deu-me
a patinha. Fingi indiferença e fui trabalhar. Mas
mesmo em meu jardim, ainda pensava nele.
Pensava que a dona dele ficaria triste se algo
ruim lhe acontecesse. Voltei mais cedo para
casa. A primeira coisa que vi foi a tigela vazia.
Fiquei feliz. Comecei a chamá-lo. Ele apareceu,
todo saltitante. Pensei que nós tínhamos feito
as pazes. Ele pulou e mordeu a ponta do meu
nariz. Não tive dúvidas, envolvi minhas mãos
em volta do pescoço dele e fim.
— Eu nunca imaginaria tal... — disse
Cinderelo.
— Não caia na lábia do assassino. Ele
floreou bastante — advertiu Rapunzelo. —
Eu, por exemplo, estou aqui porque roubava
alimentos de uma casa de velhinhos, que fica no
meio da floresta. Sabe, Cinderelo, as pessoas dessa
cidade são um bando de hipócritas. Esquecemse do dia de amanhã. Esquecem-se que um dia
se tornarão velhas também. Logo que alguém
envelhece, são enviados para lá sem pudor. Todo
início de mês, levam-se mantimentos para essa
casa, assim, não precisam voltar até o próximo
mês. No inverno passado, todos morreram de
fome.
Cinderelo repudiou Rapunzelo e se
solidarizou com o Branca. Agachou-se, pegou
sua cumbuca e se animou com o cheiro. Seu
34
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estômago clamava por alguma comida, mesmo que
o sabor não viesse ao encontro do seu paladar. O
Branca lhe sorriu como se desejasse: “Bom apetite,
meu amigo”. Cinderelo retribuiu o sorriso. Já
Rapunzelo, estava preocupado, como se quisesse
que o outro permanecesse em jejum.
— Agora tudo ficou claro como cristal —
disse Cinderelo, contemplando o panorama.
— O que vai fazer? — os dois perguntaram
simultaneamente.
— Bom, se eu quiser sair daqui, tenho de lutar
com os dois. No entanto, estou fraco de fome. Se eu
morrer lutando, ambos continuam presos; se viver,
saio. Agora entendo por que o carcereiro sacaneou
minha comida nos dois primeiros dias. Se comer,
agora ou qualquer momento futuro, o Branca vai
torcer meu pescoço como fez com o pequinês. Se
não comer, ficarei mais fraco, o que é favorável para
o Rapunzelo. Ele vai continuar comendo minha
refeição, esperando que eu morra como aqueles
velhinhos. — Sorriu para a má sorte, encarando
os dois chacais ávidos. Depois, sentenciou: —
Estão desesperados demais pela liberdade que não
suportarão ver outro ir embora antes. Não importa,
se eu os vencer, me matarão de qualquer forma.

Luiz de Saovagão
Luiz de Saovagão, que também faz
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é natural de Volta Redonda (RJ) e
residente de Barra Mansa (RJ). Já
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do Palhão, da Coletânea Contos
Sombrios, da Editora Perse, com
o conto Trapaça da morte. No
momento, está finalizando seu primeiro
romance policial, O caminho seduz.
No entanto, ainda se vê procurando
seu próprio estilo de escrita.
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O VERBO
SE FEZ CARNE
Leandro Bianchi

Lembro que naquele sábado cheguei cedo
à feira clandestina que brotou entre as fábricas
desativadas. O sol nem havia nascido no céu alto
e vazio de brigadeiro, e eu já havia estacionado no
meu posto semanal. Entenda, antes de tirar meus
"produtos" da Kombi, tenho que confessar: era
tudo ilegal, tudo sonegado. Eu tinha camaradas
que vendiam TVs, celulares desbloqueados,
videocassete, vitrolas, vinis riscados, CDs e
DVDs piratas, aparelhos de som de carro roubado,
eletrodomésticos danificados e recondicionados,
cigarros contrabandeados (19 unidades por maço),
tudo que é qualidade de maconha, do prensado
paraguaio à flor colombiana, pregos desentortados,
Ayahuasca, facas cegas, vasos sanitários de segunda
mão… uma vez por mês tinha até leilão clandestino
de gado nelore.
Modéstia à parte, fui mais ousado e visionário.
Eu vendia deuses. Mas não tire conclusões, eu não
vendia cópia não, era coisa da pesada, com “D”
maiúsculo: Deuses. Vendia os ídolos em carne e
osso, como você e eu, originais, a presença divina
encarnada, com sangue milagreiro correndo nas
veias! Deus para libertino, ansioso, mentiroso…
o que mais tinha saída era Deus para preguiçoso.
Eu batia palmas dentro da Kombi, gritando
"Chegamos, meu povo!", de modo a acordar
aquele mundaréu de deidades sonolentas: os
Santos todos serenos, os Deuses hindus, os gregos,
os Orixás defumados do Candomblé, os mestres
ascencionados da Fraternidade Branca, os Budas
roliços da fartura. Eu chamava os espécimes mais
coloridos e deixava à exposição, na calçada,
para chamar mais a atenção dos frequentadores
anônimos que passavam olhando de rabo de
olho, arrastando suas sacolas, carriolas, carroças e
carrinhos de supermercado cheios de ilegalidades.

Tudo que é divindade celestial ou infernal
eu vendia no meu estabelecimento: Deus para
politeísta, feminista, monogâmico, ativista, artista,
adevogado, motorista... todos com manual de
instrução, de banho tomado, cheirosinhos.
Sempre tive a consciência pesada, sabia que
agia contra a lei, mas acabei me habituando com
o ilícito, perdi o medo da polícia que, parecia
lenda, nunca baixava por lá e outra, quem estaria
mais protegido que um comerciante do Divino?
O letreiro que botei na lateral da Kombi,
garrafal, bonitão, colorido, dizendo “O verbo se
fez carne” servia de nome para a lojinha, mas, a
princípio, só paravam mesmo para me perguntar se
era food-truck de hambúrguer artesanal. Depois,
tudo foi se esclarecendo, fiz uma clientela legal,
teve mês de eu vender dez, doze. Só que quando
a crise passou o movimento esfriou demais.
Naquela última vez que estive lá, já batia
uma da tarde, eu de estômago vazio e ainda zero
de vendas, até que parou na frente da Kombi
um senhor bem apessoado, com cara de poucos
amigos, trajando calça social e coletinho de lã com
estampa de tapete por cima de uma camiseta clara
de manga comprida, cabelo curto encrespado e
escovado, pele parda, um bigode grosso penteado,
olhar mestiço atrás de um par de óculos com
armação grossa, que refletiam dois sóis dentro dos
meus olhos. Meu faro de vendedor logo concluiu:
esse sujeito é indiano, tipo de gente que nunca
leva uma divindade só, trabalham é no atacado,
ganhei o dia, pensei.
Pois então, caprichei no acolhimento, dei
um bom dia caloroso, me apoiando no ombro
de Krishna, que tomava sol de olhos fechados,
meditando, e comecei:
— O senhor estaria interessado? Procura
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alguma "potestade" em específico? — Sim, sei
todos os sinônimos divinos — Tem Deus de
católico, de hinduísta, de pugilista, muçulmano,
músico... tem mais ali dentro da Kombi, caso
queira dar uma olhada.
Ele pareceu ter mordido a isca. Chegou
bem perto dos seres divinos, rodeando cada um
deles. Só o adverti para não se aproximar tanto de
Xangô, que já estava se coçando com a machadinha
na mão para dar no indiano. Ele perguntou se
tinha garantia e eu, com cara de isento e sorrisão
amarelo, precisei me explicar:
— Não, senhor. Por se tratar de mercadoria
viva, eles acabam envelhecendo, adoecendo,
estragando, passando, queimando, enferrujando,
às vezes desprezam o fiel, a validade depende
muito da fé e do feeling do comprador no Deus
comprado.
Aquele comentário não agradou o indiano,
que foi se afastando, com ar desistente, rumo ao
resto da feira, mas o que posso fazer? Um padre
certa vez comprou um anjo serelepe comigo e
voltou uma semana depois com a asa quebrada.
Não troco! Ninguém mandou dormir com o
querubim e deixá-lo preso em uma gaiola o dia
inteiro.
Pensei rápido: eu tinha que colocar em
prática, imediatamente, minhas estratégias
mercadológicas e comecei a cadenciar uma
sequência de apelações comerciais:
— Meu amigo, um desses Deuses aqui pode
ser sua solução. Esse aqui, por exemplo, não
cobra dízimo, nem nada. É só botar sentado em
um altarzinho com um copo d'água e uma flor e
já funciona. Te faço um desconto, a gente pode
negociar.
Nesse ponto da súplica, o maldito indiano
estalou a língua nos dentes, agradecendo com
gestos enquanto se afastava, tornando minha vida
ainda mais difícil:
— Olha! — falei pausado para ele entender.
— O senhor pode experimentar, se ficar grande,
eu faço a barra, se achar pouco, eu completo com
um chorinho. Se o senhor levar três, eu dou um
de brinde!
contato@literomancia.com.br
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Suei, mas pareceu ter funcionado. Ele voltou
a se aproximar um pouco, tirou o maço de Gudang
Garam do bolso, acendeu um e soltou a fumaça
com cheiro de cravo ao mesmo tempo em que
perguntou o preço de Shiva e eu respondi:
— O senhor dê o preço que quiser! Pronto,
promoção! — Para o indiano se sentir familiarizado,
entende? E outra, esse tal de Shiva, que nem sei
se é macho ou fêmea, um ser relacionado com
destruição e crise, não tem saída nenhuma, então
qualquer coisa era lucro.
O indiano continuou analisando as
mercadorias, fazendo perguntas sobre cada Deus
ali exposto, e eu ia respondendo:
— Esse aqui não tem caroço, nem semente,
aquele outro não tem inimigo malfeitor, esse outro
é um puxa-saco de mão cheia, o Deus malhadinho
ali no canto é bonzinho que só, não morde, come
muito pouco, esse outro eu só vendo com receita
médica, mas te abro uma exceção — e, antes que
ele tentasse reagir negativamente, peguei a caixa
de brindes que ainda estava dentro da Kombi e
fui apelando:
— Pronto, meu amigo, para ficar contente,
feliz, o gerente ficou maluco! Pode escolher
qualquer um e leva junto todos esses presentes:
os livros sagrados em hebraico, os sutras budistas,
os mantras tibetanos, essa guia bonitona das sete
linhas da Umbanda, a oração de 365 santos, um
bode para despacho, cinco feriados católicos,
um milagre, essas muletas para você levantar
dentro da igreja, dez minutos de meditação guiada
mindfullness quântica grátis, doze virgens, um
maço de vela e esse bonequinho de vodu!
Você não imagina minha esperança quando
ele perguntou meu nome, porque, pensei, ele deve
estar querendo criar intimidade. Eu respondi com
simpatia e continuei:
— Olha, leva esse, é bivolt. Esse outro
não chora à noite, nem molha a cama, coisa
rara. Tem um outro que, na dose certa, causa
efeitos alucinógenos incríveis, ascensão espiritual
garantida. Tem esse aqui que faz sexo tântrico.
Senhor! Considere! Que todos esses Deuses me
castiguem se eu estiver mentindo! A venda desses
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ídolos é o que garante o leite das minhas crianças
— desabafei mesmo, para comover o indiano, e
mandei bala:
— Tem mais na Kombi. Tem Deus nazista,
narcisista, corintiano, flamenguista, de direita,
de esquerda, me ajuda!
Pois então, o indiano tirou os óculos, limpou
o suor do rosto com um lenço sujo e deu um
último trago demorado no cigarro. Jogou a guimba
perigosamente no manto de uma Santa com
certificado de canonização expedido e assinado
pelo Papa, soltou a fumaça pelas narinas e, grande
foi meu susto, meu pânico, minha mágoa, tudo
misturado, quando ele me deu voz de prisão em
um português legível e legítimo, rasgando no
dente minha carne verbal:
— O senhor está preso por porte e tráfico de
mercadorias contrabandeadas — disse, enquanto
levava a mão à cintura e puxava, de baixo do
colete de lã, o Deus dele: cromado, cheio de
balas no pente.
Aí eu me desesperei:
— Pelo amor dessas divindades — e no
instinto, juntei as mãos em oração, facilitando
a vida do desalmado que aproveitou a deixa e
trancou as algemas nos meus punhos.
Foi tudo planejado, saiu paisana até debaixo
da terra para me deter e levar as mercadorias, os
budas, os orixás, os santos e a Kombi com tudo,
enquanto os outros vendedores ilegais da feira
queimavam o chão para longe dali, gritando
"Sujou! Sujou!", deixando em pânico até os Deuses
mais iluminados, um desapareceu no ar, outro
saiu voando, uma nave espacial abduziu Ashtar
Sheran e o restante começou a correr feito o
Diabo, um nu em pêlo, outro coberto de penas,
Xangô dando machadada de cima a baixo, Oxóssi
dando flechada à torto e à direito, Poseidon,
todo encharcado e fedendo a peixe, espetando
os sujeitos desesperados com o tridente que Exu
esqueceu no meio da bagunça antes de se meter
em um bueiro, Ganesha aproveitou aquele monte
de braços e mãos e centenas de dedos para furtar
geral, carregava até uma criança indefesa que
gritava: “É Pokémon! É Pokémon!”. Foi triste.
contato@literomancia.com.br
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Ninguém nunca mais soube deles.
Eu cumpri minha pena, três anos de boa
conduta em regime fechado. Logo que saí, com
muito gosto e saudade, voltei às nobres artes do
comércio, mas só trabalhei com venda de frutas,
sempre frescas e livres de agrotóxicos, depois vendi
roupas importadas e aparelhos eletrônicos, tudo
com garantia e nota fiscal.
Recentemente, consegui recuperar a Kombi.
Aquela mesma, com letreiro e tudo. Hoje sou um
ateu convicto e vendo hambúrgueres artesanais.

Leandro Bianchi
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Ficou em terceiro lugar no Prêmio
Absurtos de poesia, com o poema Deus
N há. Escreveu o livro infantojuvenil
Raízes, Caminhos e Frutos, em coautoria
com Bruno Martos, lançou o livro Zona
de Encontro Musical.
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VISCERAL
Amélie Gram

Outra vez, Susana soltou um suspiro
de desgosto ao observar, pela janela, a manhã
chuvosa e plúmbea que há dias açoitava a pequena
cidadezinha ao oeste da capital paulista. Isso
incomodava a enfermeira, que adorava os dias
ensolarados e o jardim livre do chão barrento.
Ao adentrar o quarto de número 34, pôde
ver Linda sentada na cama, com o habitual olhar
fantasmagórico e fixo no horizonte. Susana sentiu
um nó na garganta. Em seus 17 anos trabalhando
no hospital psiquiátrico, nunca conseguiu lidar
bem com seus sentimentos, sempre acabava se
envolvendo emocionalmente com os pacientes.
— Bom dia — Susana disse, mesmo
sabendo que não teria uma resposta. — Ainda
está chovendo, mas hoje vamos passear em um
lugar especial.
Calmamente, a enfermeira empurrava a
cadeira de rodas de Linda. Por alguns minutos,
percorreram os dois primeiros andares da
instalação e, então, partiram até o terceiro e
último andar. Uma ala vazia, exceto por um
ou outro profissional da saúde, que insistia em
usar aquela área, além de um amontoado de
equipamentos novos que nunca foram utilizados.
Era uma sala enorme, branca e fria, com
vidraças de dois metros, que Susana havia
escolhido. Colocou Linda de frente para a janela,
ajeitando a manta em suas pernas. A vista era
do encantador jardim dos fundos.
Olhou para todos os lados. Não havia
ninguém além de Linda, que permanecia
imóvel, observando o jardim, ou talvez o céu,
ou simplesmente o nada.
De forma ágil, Susana enfiou as mãos no
bolso do uniforme e retirou um maço de cigarro
e um pequeno isqueiro metálico com a tampa
dobrável, que havia ganhado de presente no

natal passado. Tragou a primeira vez, soltando
a fumaça gradualmente. Desde que a situação
no hospital ficou estressante, ela insistia em
aliviar-se no vício da nicotina.
Antes que seu cigarro queimasse pela
metade, a tranquilidade fora interrompida por
simultâneos gritos carregados de angústia e medo
vindos da ala abaixo do manicômio. Prontamente,
Susana deu a última tragada antes de apagar o
cigarro com a sola da sapatilha.
Sua atenção foi para Linda, que subitamente
saiu do transe, passando a olhar na direção de
onde vinham os sons.
Tão cedo para isso estar acontecendo —
pensou a enfermeira.
— Linda, temos que ir. Está na hora das
atividades artísticas.
Antes que Susana pudesse impulsionar a
cadeira de rodas, suas pernas ficaram imóveis.
Afinal, as palavras que Linda proferiu em tom
baixo eram pavorosas, as primeiras durante longos
dias em silêncio.
— Todos nós vamos sucumbir à fome dele.
Só temos que esperar sua visita.
Um arrepio alastrou-se pelo corpo de meiaidade da enfermeira. O temor preenchia seu
íntimo. Em outro momento, levaria isso apenas
como uma alucinação; no entanto, a morte estava
rodeando o hospital psiquiátrico há dias.
As manhãs não começavam apenas com
a infeliz chuva intensa, mas também com os
cadáveres gélidos e violentamente dilacerados,
tingindo de vermelho as paredes que antes eram
brancas. Sem nenhum rastro de um assassino
desequilibrado, e os enfermos cada vez mais
instáveis, o médico-chefe do sanatório decidiu
acobertar os casos, afirmando que os pacientes
estavam sofrendo um quadro raro de alucinações
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cadeira no canto do quarto, puxou um cigarro
e acendeu. Tragou uma, duas, três vezes. Não
era certo fumar ali, mesmo que estivesse em seu
quarto, porém, àquela altura, quem a julgaria?
Todos precisavam espairecer de alguma forma.
Fixou os olhos no cântaro acastanhado com
vários detalhes geométricos e coloridos. Lembrou
da sua viagem, que fizera um mês atrás, em que
fora até o Cairo para estar presente no parto do
seu sobrinho, filho da sua única irmã que casara
com um egípcio, dois anos atrás. O cântaro era
a lembrança daqueles dias inesquecíveis.
Ela notou que o clima pesou e o cigarro
não estava aliviando o estresse. Não importava
quantas vezes tragasse. Correu rapidamente até
o criado mudo, buscando seus tranquilizantes
na gaveta.
Não havia mais comprimidos.
Ela parou. Sentiu uma presença. De relance,
fitou seu lado direito. Não podia ver nitidamente,
contudo, sabia que algo estava espreitando.
Apertou os próprios dedões. Preencheu
os pulmões com ar e virou-se, ignorando o que
pudesse estar ao seu redor. Ninguém. Embora
o ambiente pesado e a sensação de ser vigiada
continuassem presentes.
A água quente percorria seu corpo, e o
vapor dificultava sua visão dentro do banheiro.
Às vezes, tinha a impressão de que alguém
estava do outro lado do box, queria acreditar
que era somente sua mente pregando uma peça.
Entretanto, no fundo, tinha certeza de que não
era apenas impressão da sua cabeça.
Os olhos do ceifeiro eram tão penetrantes
quanto à escuridão da noite, refletidos no espelho
do banheiro. Atrás dela, em um cantinho ao lado
da porta, agachado com as pernas dobradas,
tampando parte do seu corpo esquelético com
maltrapilhos manchados, a morte vigiava Susana.
Os lábios escuros eram raspados pelos dentes
pontiagudos. Era a vez dela de sucumbir à fome
daquela maldita criatura. Então, em um estalo,
entendeu que a culpa era somente sua, pois
embora a criatura fosse peculiar, notava que
sua aparência era a de um homem do deserto.

coletivas. E os mortos recebiam uma mentira
duvidosa em seus laudos médicos. Visto que
se nem as próprias autoridades gostavam de
investigar um hospício, muito menos os civis,
que não buscavam muitas respostas.
Dirigindo-se à ala do refeitório, logo depois
de sair da ala recreativa, Susana encontrou Walter,
escorado em uma pilastra, observando o recinto.
Decidiu tirar sua dúvida com o colega. Seria mais
fácil se apenas suas indagações consistissem em
como tinha sido o final de semana dele — já
que alguns dos enfermeiros, incluindo Susana,
moravam durante a semana no próprio hospital,
deixando-o apenas aos finais de semana.
— Walter — sussurrou, ficando ao lado
do rapaz —, o que foi aquilo mais cedo?
— O de sempre, Su. Um dos pacientes
surtou, fazendo com que os demais ficassem
instáveis também.
— Recentemente, tudo aqui está de cabeça
para baixo, não é mesmo?
— Nem me diga! Só queria tirar um mês
de férias igual você.
Um estrondo ecoou pelo refeitório,
chamando a atenção dos profissionais, que
foram imediatamente acudir o senhor que lançou
furiosamente sua bandeja de metal a alguns
metros de distância. Ele gritava e debatia-se
contra a mesa, enquanto os enfermeiros tentavam
acalmá-lo.
Aos berros, os outros pacientes corriam de
um lado para o outro em pânico.
— Ele está lá — o senhor gritou, apontando
para a saída. — Na bandeja!
— Ele quer nos matar! — o outro paciente
bradou.
— Por favor, nos ajude! — uma mulher
disse, ao mesmo tempo em que fincou as unhas
no antebraço de Susana. — Ele está em todos
os lugares!
O alvoroço só terminou quando os
enfermeiros aplicaram doses de calmantes em
todos que estavam agitados.
Quando a noite caiu, Susana já estava
no dormitório do hospital. Sentou-se em uma
contato@literomancia.com.br
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Não era um demônio qualquer, era um
maldito canibal do deserto, e o cântaro era seu
receptáculo. Os pacientes estavam certos, não
era uma alucinação coletiva, todos podiam vê-lo
através dos reflexos, era assim que o demônio se
locomovia pelo sanatório, abatendo suas vítimas
e comendo suas vísceras.
Ele estava pronto para dilacerar Susana e
banhar-se em seu sangue.
A enfermeira fechou os olhos e orou por
sua alma. Levaria essa culpa e as respostas das
tragédias para o abismo da eternidade. Infelizmente,
o desgraçado devastaria aquele lugar e, certamente,
aqueles que viessem depois para, um dia, desativar
o hospital.

Amélie Gram
Amélie Gram é o pseudônimo de
Vitória Franco. Autora independente,
nasceu e cresceu do litoral norte
paulista, atualmente reside no
Campo das Vertentes (MG), onde
cursa Geografia pela UFSJ. Ama arte,
principalmente literaturas, novelas,
animações e músicas — aliás, suas
histórias são todas inspiradas em suas
músicas preferidas. Adora escrever
contos; seus gêneros literários
favoritos são romances, drama, terror
e fantasia.
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A BOCA
Clarck Duque Gomes

Dizem que os primeiros viciados em
heroína do Brasil entraram em contato com a
droga no exterior, mas as comunidades orientais
sempre consumiram a substância. Eu mesmo
estive em uma casa, no bairro da Liberdade,
no ano de 2014, onde fumava-se ópio a partir
de 120 dólares. Distribuída entre amigos e em
pequena quantidade, a heroína era consumida
na cidade de São Paulo pela classe alta dos
Jardins de Pinheiros, que compravam o bagulho
na região de São Miguel Paulista, a pouco mais
de 100 reais o grama.
No final do século XX, a heroína produzida
em Laos, Tailândia, Birmânia, Paquistão,
Afeganistão e Turquia era suficiente para
abastecer os mercados americano e europeu,
mas depois da Guerra do Afeganistão, no início
de 2001, os campos de papoula tornaram-se
um bom negócio para os traficantes da América
Latina. A droga começou a ser produzida em
grande escala no México, os traficantes do
Cartel de Cali passaram a cultivar a papoula
no interior da Colômbia e ambos usavam suas
redes de distribuição de cocaína e maconha para
vender o produto. A superprodução saturou
o mercado tradicional da heroína, que passou
a entrar livremente no Brasil e a ser usada
em quantidades assustadoras. Até a primeira
metade do século XXI, nossas bocas só vendiam
maconha, cocaína e crack. As autoridades não
faziam a vigilância das fronteiras, deixavam
a extensão das raias sem policiamento; logo,
houve maior disponibilidade da heroína no
mercado: a droga passou a ser adquirida em
locais de fácil acesso e, até mesmo, entregue em
domicílio, caindo o preço do açúcar mascavo
de 300 para 40 reais o grama.
A heroína passou a ser vendida nas favelas

e comercializada nos morros do Rio de Janeiro,
deixando uma legião de viciados e um rastro
de destruição e morte. Isso é o que precisam
saber antes de ouvirem a história do viciado
Lacombe, sociopata violento, que perdeu todos
os dentes por causa da heroína, e que por
isso usava uma dentadura. A história começa
quando ele desce de um ônibus na rodoviária
do Rio e entra em um hotel que facilitava o
consumo da substância.
O que faz desta uma história fora do
comum é que o dono e recepcionista desse hotel
barato, sem alvará de funcionamento e CNPJ,
frequentado por usuários e traficantes que
consumiam heroína nos corredores, era Ele, o
de nome impronunciável. Lacombe entrou, sem
se dar conta, no hotel do Demo, pensão que
assemelhava-se a uma habitação coletiva, cujos
hóspedes eram todos dependentes químicos
dedicados aos prazeres da embriaguez, sem
nenhum cuidado com a higiene, viciados
entregues ao ritual de consumo da heroína.
— Estou perdido na Justiça paulistana
— ele disse, na recepção. — Foi o que me
trouxe até a Cidade Maravilhosa. Estou com
essa heroína aqui, da Zona Leste de São Paulo.
Quero um quarto para consumo na hospedaria.
Posso pagar a diária com a droga.
— Di re t o a o p o n t o — f a l o u o
recepcionista, dobrando a manga da camisa
e mostrando os furos no antebraço. — Assim
como você, sou apenas um pobre bandido velho
tentando manter o vício. Simplesmente não
consigo mais voltar à banalidade da existência
cotidiana. Você veio ao lugar certo. A heroína
comercializada nos morros e consumida entre
os nossos hóspedes é mais pura e mais barata
que isso, por causa da relação dos nossos
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traficantes com as Forças Revolucionárias da
Colômbia, mas acho que posso ficar com seu
brown sugar.
Registrou-se o viciado no hotel e, depois
de fumar as bitucas que o último hóspede,
Anderson Cleiton, havia deixado no cinzeiro
do quarto, pegou um copo d’água na torneira,
tirou da mochila um estojo contendo agulha,
seringa, algodão, colher, filtro e torniquete;
tirou um pouco de heroína do pacote e colocou
na colher, adicionou água à colher aquecida,
fez uma mistura com um palito de dentes,
pôs um filtro de cigarro em cima da colher
para remover as impurezas, puxou a solução,
atravessando o filtro, tirou uma bolha de ar
da seringa e, apontando-a para cima e dandolhe um peteleco, bateu no antebraço para
aumentar a pressão, pôs um garrote em torno
do braço esquerdo, sentiu o pulso, encontrou
uma veia, introduziu a agulha em um ângulo
de 45º, puxou o êmbolo para trás e viu seu
sangue aparecer, afrouxou o torniquete e soltou
a droga devagar; removeu a agulha, aplicou
pressão na ferida com um guardanapo de papel,
para parar o sangramento e deitou-se na cama.
Lacombe sentiu um bem-estar profundo
e duradouro provocado pela heroína, droga
de notável poder de transporte. Fechou os
olhos e viu desenhos variáveis e luxuriantes.
Estava no meio de uma despersonalização,
separado de seu próprio corpo, e teve um
transe fantasista, uma experiência visionária
de colorido intenso, feita de sonhos, imagens
e lembranças de seu passado.
O junkie ficou um mês e meio na
hospedaria, lugar sagrado do excesso, onde
os traficantes comercializavam heroína com
a ajuda do proprietário, cujos hóspedes eram
gente de tão grande estupidez e comportamento
tão bárbaro, que, embriagados ou não, estavam
sempre perdendo o controle de suas ações.
Muito abatido ficou o viciado quando seu
dinheiro acabou. Estava obcecado pela droga,
dando muitas picadas, dos pés à jugular,
compartilhando a seringa com os hóspedes,
contato@literomancia.com.br
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fumando, vez ou outra, uma pedra de crack
na janela do quarto, pensando em coisas
indesejáveis para conseguir mais dinheiro.
Viciados em heroína precisam de grana o
tempo todo; por isso, Lacombe ficava durante
horas nas imediações das casas do bairro de
Santa Teresa. Usando credenciais de carteiro,
entregador de botijão de gás, medidor de
hidrômetro, funcionário de energia elétrica
e companhia telefônica (documentos falsos
que ele comprava na hospedaria), entrava
nas residências e assaltava-as na ausência
dos moradores, entrando pelas janelas e
basculantes, ou mesmo pela porta da frente.
Valendo-se do descuido dos vigias, entrava
nas mansões e apartamentos, atravessando
grades, pulando muros, driblando os cães do
lado de fora das casas, e usando alavancas,
alicates corta fio, chaves e ferramentas para
arrombamento, furtava-lhes os carros, dinheiro,
joias e equipamentos eletrônicos.
Roubou, ao todo, sete carros na periferia
e levou-os para um ferro velho onde o Diabo
mantinha um esquema de adulteração de peças
que eram vendidas para uma loja em Belford
Roxo, na Baixada Fluminense.
Além de assalto à residência, roubo de
carros e tráfico de drogas, Lacombe também
vendia armamentos, chegando a negociar uma
.40, uma carabina e uma submetralhadora.
Ele era um garoto mau, que nunca havia
feito nada de bom para ninguém. Nunca havia
assumido responsabilidades, porque tinha uma
psicose compulsiva agravada pela insensatez,
e seu vício redundante fazia com que ele não
levasse em conta seus desejos pessoais ou
considerasse as preocupações do homem. Não
tinha sensibilidade moral, sua humanidade
havia perdido a importância e, depois que a
dependência psíquica da droga transformouse em dependência física, Lacombe começou
a bater a cabeça. O mais leve estímulo físico
era encarado por ele como dor. Seu estômago
e intestino entraram em pane, causando-lhe
muitas dores abdominais, diarreia e vômito.
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Tinha crises de ansiedade, não conseguia
encontrar uma posição confortável na cama
e sentia na pele os desoladores sintomas
somáticos do vício.
Durante uma de suas crises de abstinência,
o Diabo entrou em seu quarto com uma seringa
na mão e andou pelo chão coberto de agulhas.
— Olhe para você — falou o Demônio,
com o sorriso que desarma. — Está parecendo
Gene Hackman em Operação França.
— Dê-me uma dose, por favor — pediulhe o viciado. — Qualquer coisa. Em uma
vila sem cavalos, eu me aguento com xarope
contra a tosse.
— Trouxe isso para você — falou o
Demônio. — Conversando sobre fabricação
de heroína com meu amigo Sertürner, lembreime de que entendo um pouco de química. O
alcaloide é obtido através de uma incisão na
cápsula da flor, que deixa escorrer um líquido
viscoso como o látex; ao secar, ele se transforma
em uma massa escura e pegajosa. Pois eu digo
que nós vamos transformar essa castanha em
um pó branco fino e cristalino. Totalmente
inodoro. Está na hora de ter nossa própria rede
de distribuição. Quero que vá até o Paraguai
como mula. Não tem com o que se preocupar.
Você não será pego. É impossível fiscalizar uma
fronteira do tamanho do Brasil. Criaremos
uma rede de distribuição de heroína com
conexões no Paraguai e iremos montar aqui,
na hospedaria, um laboratório para o refino
da droga. Temos um químico especializado e
a fórmula da substância, que iremos adulterar
com quinina, lactose, açúcar, bórax, e outros
fármacos depressores do Sistema Nervoso
Central, como barbitúricos e sedativos. Isso
chama-se visão de negócio. Seremos uma
referência na produção e venda desse produto.
O junkie não ouviu nenhuma palavra
do que disse o Diabo, porque os viciados não
querem saber. No seu espírito bruto já não
havia resto de juízo nem vislumbre de nada. O
Diabo preparou um speedball para Lacombe,
que lidava no quarto com os problemas da

abstinência, para garantir-lhe algum êxtase,
conforto e bem-estar. O viciado mandou na
mesma hora para os canos, e a droga era tão
forte que ele não sabia onde acabava seu efeito
e começava o eco da realidade. Entrou em um
estado de alucinação permanente e perdeu
completamente a razão, porque não conseguia
discernir o desvario da realidade.
— Nunca usei nada remotamente parecido
com isso — falou Lacombe.
No dia seguinte, foi para o Paraguai
buscar a droga para o Demônio, pilotando
um carro movido a hidrogênio, sofrendo de
úlcera gástrica, com o cérebro debilitado
pelas delícias de uma orgia permanente. A
polícia, no combate ao tráfico de drogas, estava
mobilizada em Foz do Iguaçu, e ele teve seu
carro parado na aduana. O Coordenador Geral
de Repressão a Drogas da Polícia Federal estava
lá; encontraram oito quilos de heroína no
porta-malas e levaram Lacombe para a prisão.
Com um resfriado dos piores e o intestino
constipado, ele foi levado para uma das
centenas de Internações para Tratamento de
Dependência de Drogas Ilícitas do governo
e, de acordo com o psicólogo da 13ª DP,
estava sofrendo de déficit cognitivo severo:
suas alucinações cinéticas, auditivas e visuais
estavam levando-o à demência.
— Graças a Deus o governo intervém —
disse o Comissário de Polícia. — O Ministério
da Saúde liberou a produção do Adenotem
no Brasil, uma droga de efeito analgésico
que controla a dor em pacientes com câncer.
Acredite, filho. Eu sei o que está passando.
Também estive em uma clínica de reabilitação.
Tive muitas recaídas. Achamos que seu chefe
é dono de uma plantação no Paraguai. Se
entregá-lo, nós te soltamos. Vamos te prescrever
uma nova droga, um derivado da morfina para
tratar os usuários. O que me diz?
Vasto intelecto frio e insensível tem
o Demônio. Do seu quarto na hospedaria,
olhando para sua bola de cristal, viu o exato
momento em que Lacombe virou X9 da polícia,
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e lenta e seguramente traçou seu plano de
ataque contra ele. Depois de algumas semanas,
quando o junkie voltou de sua missão no
Paraguai usando uma escuta para os home,
encontrou o Diabo na cozinha, vestido com
avental e máscara, em meio a centenas de
equipamentos e produtos químicos, reagentes
e precursores, analgésicos com estrutura quase
idêntica à da heroína e opiáceos de síntese mil
vezes mais forte que a morfina.
— Quero que use isto — pediu-lhe o
Diabo, mostrando-lhe uma seringa laranja. —
Aprendi a receita no Triângulo Dourado. Eles
usam para insônia, mordidas de cobra, crises
respiratórias, cólicas, epilepsia e dificuldade
urinária. É heroína sintética, produzida a
partir de componentes químicos presentes
em remédios como mefedrona, JWH e
CP497. Moemos algumas pílulas de codeína
e misturamos com iodo, fervemos tudo em
uma garrafa por alguns minutos e depois de
cozinhada com thinner, ácido clorídrico,
gasolina e raspas de palito de fósforo, ela
se transforma nesse líquido amarelado, com
cheiro de ácido. Uma gosma que é só injetar.
A onda é a mesma.
— Estou tentando parar — disse o
viciado. — Agora quero só vender.
— Foi feita de um opioide leve, vendido
na farmácia. Depurada em várias etapas, pode
chegar aos viciados como um pó branco. É
um barato legalizado. Uma reação química
relativamente barata, conhecida como
Chinatown. É uma bomba, cara. Qualé, vai
me fazer essa desfeita? Garanto que é uma
experiência quimicamente condicionada, com
artifícios propiciadores de grande êxtase.
— Tudo bem. Mas será a última vez.
O Diabo apertou o cilindro móvel e
observou a solução correr para dentro da veia.
Segundos depois, Lacombe era incapaz de andar
e falar normalmente. Suas pupilas dilataram,
suas extremidades ficaram pesadas, seu corpo
ficou quente e ele sentiu uma comichão na ponta
do nariz. Primeiro veio-lhe a tranquilidade,
contato@literomancia.com.br
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o prazer, a sonolência, e ele pôde ver, uma
vez que fechou os olhos, cambiantes figuras
tridimensionais e formas geométricas animadas.
Logo bocejos incontroláveis deslocaram seu
queixo, sua mandíbula ficou relaxada, a língua
caiu para trás, obstruindo a passagem de ar,
o nariz escorreu e brotaram suores por todo
o corpo; ele teve um abscesso, um colapso
venoso, suas veias entupiram e começaram as
inflamações. Seu intestino, uma vez bloqueado,
voltou a funcionar, junto com náuseas, vômitos,
dores nas costas, pernas e braços; ele entrou em
convulsão e os componentes de sua experiência
visionária passaram a incluir imagens das
torturas que o Diabo lhe reservara no inferno,
um inferno visionário de valores sobrenaturais.
Uma rápida necrose dos tecidos, na
região onde a substância havia sido injetada,
expôs seus músculos e ossos, soltando de seu
braço uma desgraça purulenta. Seu braço
ficou parecendo um pedaço de carne com
uma coloração escura, assumindo um tom
esverdeado, cheio de escamas. A pele, grossa,
morta e esverdeada começou a descamar.
Romperam-se os vasos sanguíneos, o tecido
apodreceu, descolou-se dos ossos e caiu em
pedaços. Lacombe teve edema pulmonar,
depressão respiratória, falta de oxigenação
cerebral e entrou em coma. Em seguida, ficou
escura e decomposta a carne de seu corpo, com
fungos esverdeados manchando seus pulmões e
retorcendo seu estômago. Sua temperatura caiu,
seu sangue ficou ácido, seu coração ficou mole,
seu cérebro se liquefez. Lacombe ficou roxo,
branco, e seus músculos ficaram enrijecidos.
Atacados por microrganismos, seus órgãos
começaram a se autodigerir. Ele ficou verde da
cintura para cima. Grandes bolhas formaram-se
embaixo da pele. Seu corpo inchou de forma
grotesca e começou a gotejar os fluidos pelos
orifícios. Seus lábios e língua ressecaram e
escureceram. Sua pele rachou e arrebentou em
múltiplas zonas e a decomposição continuou
até que restassem apenas os órgãos.
Atraídos pelo mau odor, insetos, moscas
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e besouros da hospedaria pousaram na carne e
depositaram seus ovos na boca do defunto. Os
ovos eclodiram em larvas que se puseram a devorar
o corpo. O cadáver perdeu toda a umidade, e,
seu processo de decomposição, que sob a terra
demoraria até cinco anos, durou, na hospedaria,
por volta de sessenta segundos. Corroeu-lhe por
dentro a heroína sintética, apodrecendo-lhe o
cérebro e os membros, só restando seu pelo,
couro, ossos e, é claro, sua dentadura.
Deteriorou-se Lacombe, morreu em
contínuo, indefinido e lânguido pavor, e o Diabo
observou-o morrer com um desprezo distante.
— Um rato é um rato. Um alcaguete é um
alcaguete — falou o Demônio, fumando seu
enorme charuto. Isso é o que acontece quando
se toma heroína sob condições desfavoráveis.
Isso é o que eu chamo de bad trip. Essa
é mais uma história de um brasileiro tomado
pelo vício, em um clima de castigo, solidão e
irrealidade. As drogas de nosso tempo representam
o mundo e podem moldar nosso destino.
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PALOMA
Carol DerMond

Paloma era uma menina, mas para sua
mãe, parecia ser um sol na terra. Seu sorriso era
a aurora do encantamento e surgia com vigor
diante de seus dois maiores amores: as sereias
e o mar.
Paloma amava sereias. Achava-as muito
lindas, só ficava triste de ser tão diferente delas.
Queria que houvesse jeito de ser sereia sem
precisar da pele branca, ou os cabelos lisos de
cores claras... Achava que era muita sorte das
que tinham essas características, pois elas podiam
viver no melhor lugar do mundo, o oceano.
Conhecer o mar era seu outro grande desejo,
por os pés na água salgada. Mas vivendo no
interior do Piauí, nunca o tinha visto de perto.
Em 5 dos seus 6 aniversários, a mãe tentou
aproximar ao menos um pouco a filha de suas
paixões, tornando esses os temas das festinhas.
Finalmente, no sétimo aniversário da filha,
se valeu de um parente que morava em Fortaleza
e viajou para lá com a pequena, conseguindo
realizar o sonho da garota. Levou-a à praia,
arranjando até um passeio de barco para as duas.
Foi o melhor aniversário da vida de Paloma,
e ela sorria tanto que as bochechas doíam. O mar
era enorme e lindo, o vento salgado soprava o
cabelo cacheado, fazendo cócegas no pescoço, e
no barco, o passeio foi maravilhoso, ele subia e
descia seguindo as ondas. A melhor parte foi o
pôr do sol, assistir ele em pleno mar era mágico.
Era tanta felicidade que não cabia no peito,
mas só durou até o barco virar.
Assim que a noite caiu, eles bateram em
um barco maior, e não houve onde se segurar.
A água era fria e parecia viva, puxando a
menina para baixo, enquanto as ondas batiam
forte e roubavam o ar dos seus pulmões. Ela não
conseguia respirar, muito menos pedir ajuda

ou chamar a mãe. A água entrava na garganta
e parecia cortar o peito por onde passava. O
corpo foi pesando, a visão escurecendo e ela
afundando...
... Até que ela viu algo vindo em sua direção.
Parecia ser uma pessoa, mas com a visão tão turva
era impossível saber. Com as últimas forças que
tinha, esticou a mão e só pode sentir alguém a
pegando. Mas, nesse momento, percebeu que
o peito já não doía mais. A visão foi clareando,
e o que via não fazia sentido, pois ainda estava
embaixo d'água. Olhou para quem estava ao seu
lado e não reconheceu quem era. Era uma mulher
jovem e muito bonita, um pouco parecida com
ela. A pele também era negra, mas o cabelo era
crespo e muito longo, e ela achou muito lindo
como ele flutuava seguindo de leve as ondas,
parecendo vivo.
Foi olhando o cabelo da outra que a menina
notou o rabo escamado nas cores de um girassol.
A surpresa foi tanta que Paloma ficou tonta.
Uma sereia! Uma sereia igual a ela!
A sereia a encarava, intrigada. Com a
mão livre, tocou os cabelos da garota e sorriu
encantada, como se nunca tivesse visto uma
humana.
Ainda sorrindo, começou a nadar, puxando
a criança para mais fundo no oceano.
No começo, ela se deixou levar, mas depois
se deu conta que estava se afastando demais do
barco, e começou a puxar a mão.
— Não, espera, minha mãe, eu tenho que
achar a mamãe!
Estranhamente, sua voz soava alta e clara.
Mesmo assim, a sereia não parecia compreender.
A menina apontou para o barco, mas a mulher
fez cara de medo e balançou negativamente a
cabeça.
47
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Paloma não sabia o que fazer, não queria
se distanciar, mas também não queria abandonar
ainda a nova amiga. Foi então que ela se aproximou
e encostou a testa na dela. A menina se viu através
dos olhos da sereia e sentiu como ela se sentia
feliz em não estar mais sozinha. A emoção foi
tanta que bastou para convencê-la. Pensou que
poderia voltar depois para procurar a mãe.
Elas foram para o fundo, onde era cada vez
mais escuro, mas nadar foi ficando mais e mais
fácil. Ao longe, ela notou um ponto dourado.
Era para lá que elas estavam indo.
À medida que chegavam perto, o brilho
aumentava, e sob a luz dourada, a pele da sereia
reluzia de forma mágica. Elas sorriram, felizes em
estar juntas, felizes em serem amigas. E quanto
mais perto do brilho, mais felizes ficavam e mais
Paloma esquecia o que existia antes de sentir
toda aquela felicidade. Quando estavam perto,
Paloma notou que o ponto de brilho na verdade
era uma pérola muito dourada, como um sol no
fundo do oceano. Ao chegarem no fundo, era
quase impossível de olhar. A sereia a encorajou
a tocar na pérola, e quando o fez, a menina viu
suas pernas se tornarem uma cauda, cintilando
em tons de rosa e lilás.
Era o melhor dia da vida dela, e ela já nem
conseguia lembrar de qualquer coisa que não fosse
aquele momento. Só sabia que queria aproveitar
a nova forma, nadar junto da amiga. Ela pegou
a sereia pela mão, e com uma risadinha, elas
voltaram a aproveitar o oceano.

o que iria ver.
Um homem tentou impedi-la de se
aproximar, mas isso não a conteve, e ela o
empurrou. Um mal pressentimento lhe pesava
na alma, mas ela precisava ver.
Sua menininha estava deitada na areia, com
a pele acinzentada que os vivos não conseguem
ter. Os olhinhos ainda abertos contemplavam
as estrelas.
E na boca, o sorriso encantado, que ficaria
gravado para sempre na memória de sua mãe.

×××
A mãe de Paloma não desgrudava os olhos
do mar. Tinha sido levada até a praia pelo resgate,
mas a filha ainda não tinha sido encontrada.
A noite ficava cada vez mais escura, o vento
frio colava a roupa molhada no corpo, o peito
doía pela água que tinha respirado, mas nada
disso importava, ela precisava ver quando a sua
menininha voltasse.
Ouviu gritos não muito longe, vozes
dizendo "encontrei". Correu, aflita, já sabendo
contato@literomancia.com.br
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NARCISO NEGRO
Amélia Greier

— Oh Meu Deus, não!
A súplica fez Marina despertar de um sono
profundo. Ouvia choros e lamentos desesperados.
Mamãe está chorando novamente, inquietouse. Com dificuldade, ela tentou abrir os olhos,
precisava se levantar para ver o que havia
acontecido com a mãe. O corpo, porém, estava
pesado, as pálpebras não obedeciam, sentia-se
tão entorpecida que lutava para ficar acordada.

mundo que sobreviva a uma decadência dessas.
Ela teve vontade de chorar, mas os olhos estavam
tão pesados, que até as lágrimas encontravam
dificuldade em sair. Lágrimas se acumulavam
nos seus olhos, mas as mãos não conseguiram se
mexer para limpar. O corpo ainda não respondia.
Somente o coração insistia teimosamente em se
mover, em apertar sentimentos, em doer a cada
batida que mantinha aquele fardo vivendo. De

De repente, ouviu o som de passos vindos de
fora. São as vizinhas?. Vozes femininas surgiram,
e o choro de sua mãe foi diminuindo, até ser
totalmente abafado.
— A Marina se drogou outra vez! — gritou
desesperadamente a mãe.
Pelo visto eu sou a culpada pelo choro...,
pensou. Marina sentiu um ódio imenso. Aquela
velha maldita está fofocando sobre mim! Eu
sempre sou o problema! Juntou todas as suas forças
para se levantar e ir até lá para brigar com a mãe.
Em vão. Mal conseguiu mover o pescoço. Com
muito sacrifício, foi capaz de mexer um pouco
as mãos amolecidas de um lado para o outro,
conseguiu apertar os dedos dormentes contra o
punho, mas o resto do corpo simplesmente não
obedeceu. Ela sentia que estava presa em uma
paralisia estranha. Paralisia do sono de novo?
— Meu Deus, eu não mereço isso! — gritou
a mãe lá fora, enquanto soluçava profundamente.
Marina pensou a mesma coisa. Ela não
merecia ser o fardo de ninguém. Mas como
poderia não se sentir assim? Estava chapada de
novo, dopada a ponto de não conseguir sequer se
levantar para se defender. Não há autoestima no

repente, uma tristeza imensa lhe sufocou. Aquele
sentimento profundo que lhe aleijava a alma e
lhe prendia à cama todas as manhãs. Ao longe,
ouvia a mãe resmungar entre os soluços. Por que
ela está fazendo tanto drama dessa vez? Marina
tentou buscar na memória alguma ofensa que
cometera recentemente, mas não lembrava. Mal
conseguia permanecer acordada, mesmo com
todo o escândalo lá de fora. E, nos pequenos
intervalos de silêncio em meio à balbúrdia, o sono
vinha com mais força. Sem perceber, adormeceu.
Marina olhou-se no espelho. Sentia-se linda
e atraente. Com aquela roupa, seria a queridinha
dos garotos da escola. Seria um mulherão, se
fosse maior de idade.
— Pare de desfilar na minha frente como
se fosse uma prostituta! — praguejava a mãe.
Discutiram, gritaram, insultaram-se,
ameaçaram-se. Toda vez que tentava sair de casa
era esse inferno. A mãe de antes, companheira,
melhor amiga, confidente, tornara-se um demônio
ávido por sua vida e sua alma jovem. Nem sempre
foi assim: começou quando a beleza da filha se
tornou um insulto. Na infância, a menina era o
raio de sol daquela mulher, a luz que vicejava sua
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beleza e iluminava suas virtudes. Porém, quando
seu pequeno sol começou a brilhar mais forte,
a formosura ofuscada se transformou em ódio.
Ao fim da briga, a mãe lhe desejou o sofrimento
eterno no inferno, e trancou a filha no quarto
para impedi-la de sair com os amigos. Quando a
mãe dormiu, Marina pulou a janela e se lançou
na noite para exorcizar a depressão. Nem bem
chegou à festa, já adubou sua alma árida com
cocaína para alguma motivação nela brotar.
Não demorou muito, a motivação veio: enorme,
intensa, na forma de empolgação. E com ela, seu
suprassumo: alegria. Tão bom sentir um pouco de
alegria! Marina já não se reconhecia. Amplificouse. Animou-se. Tornou-se o anjo que deveria

da noite anterior? Tudo se confundia em sua
cabeça; lembranças, sonhos, vigília e sono,
um sono incontrolável! Tão incontrolável
que a deixava imóvel, em transe, indiferente
a tudo. Somente o barulho incomodava, por
isso girou vagarosamente a cabeça para o lado
oposto ao som. A sonolência também fazia
suas extremidades ficarem dormentes, causava
formigamentos e sensações estranhas em sua
coluna. No peito, um emaranhado de emoções
temperadas com medo da reação da mãe e uma
ansiedade horrível que devorava todas as migalhas
de autoestima que conseguira construir em seus
poucos anos. Se aquilo fosse uma lembrança,
ela queria dormir mais para esquecer tudo o

ser antes da tristeza lhe cortar as asas. E voou
alto, bem alto. Agora, ela só queria se divertir.
E se divertiu. Muito. Divertiu-se com tantos
garotos que perdeu as contas. Mais cocaína.
Ela não conseguia parar. Não podia parar. E
para que se conter? Merecia desfrutar daquela
felicidade intensa, tão rara em sua vida. Quando
amanheceu, ela estava na sarjeta. Novamente.
Maquiagem apagada, corpo cansado de tanto ser
usado. Mais um lixo jogado na rua. Agora, nem
mesmo a cocaína mais pura conseguia diluir o
gosto amargo de sua essência. Expulsa daquele
paraíso efêmero e sem outras opções de salvação,
ela decidiu voltar para seu purgatório particular.
Todas as caronas se foram, todas as portas de
carro se fecharam, todos os amigos sumiram,
somente a tristeza lhe acompanhou durante o
trajeto a pé. A mãe lhe recebeu com muita raiva.
Trocaram tapas, gritos, puxões de cabelo. Em
prantos, a garota arrastou-se até o seu quarto.
Tomou sua dose diária de antidepressivos, jogouse na cama...
— Ave Maria, cheia de graça...
Marina acordou daquele sonho estranho
com um coro rezando alto. Sonho? Lembrança

que fizera na noite passada... Mas essas beatas
desocupadas não calam a boca! Ela nunca sentira
tanta vontade de se levantar na vida! Ah, se
pudesse... Expulsaria aqueles demônios hipócritas
um a um. A preguiça, no entanto, era maior,
mal conseguia se manter em vigília. Lá fora, a
oração foi cessando. Somente o choro da mãe
era evidente. Todo esse circo por causa da noite
anterior?, indignou. Nisso, a porta do quarto
se abriu, e a mãe entrou. Colocou um cobertor
até o pescoço da garota, ajoelhou-se, abraçou-a
com força. Marina, ainda ressentida, fingiu
que dormia. Sequer se esforçou para retribuir o
carinho. Acabou adormecendo com as carícias
da mãe.
— Eu era uma modelo linda e promissora,
teria um futuro brilhante, até que eu tive você.
Era sempre essa frase que a pequena Marina
ouvia da boca amarga da mãe. Era a sua dose
matinal de culpa, e ela era obrigada a engolir
em seco. Quando digeria toda a culpa de ter
arruinado a vida da mãe, tornava-se a melhor
filha do mundo. Brilhava para iluminá-la, mesmo
deixando seu coração na penumbra. Fazia de tudo
pela mãe, agradava, obedecia, ajudava, cuidava,
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aconselhava, ficava até mesmo feliz. Feliz de
vê-la feliz, de recompensá-la por ter estragado
sua vida. Feliz, mesmo que a felicidade fosse
apenas o adubo de uma vassalagem emocional
inesgotável. Naquele dia em especial, a pequena
se sentia mais feliz do que nunca. Aniversário
da mamãe! Precisava agradá-la como nunca.
Meteu-se nos canteiros do jardim. Escolheu
cuidadosamente as flores mais bonitas. Sabia que
não deveria arrancar nada, mas... por que deixar
algo tão bonito morrer no pé? Em um impulso,
a pequena fez um lindo ramalhete de narcisos.
— Mamãe, olha o que eu trouxe para você!
As flores mais bonitas para a mulher mais bonita,
que seria a modelo mais linda e promissora!
Marina foi recebida com um tapa no rosto.
— Seria se não fosse por você! Quem
mandou mexer nas minhas flores, sua atrevida?
A atitude covarde espalhou as pétalas
amarelas no chão. A pequena se despedaçou
igualmente. Jogou o ramalhete na sarjeta e se
sentou ao lado dele para chorar. Algo tão bonito,
agora no chão. Uma beleza interrompida, tal
qual a mãe. Nada daquilo aconteceria se não
fosse por ela...
Marina despertou mais uma vez de seus
sonhos com um barulho, dessa vez eram vozes
que vinham do lado de fora de sua casa. Ainda
bem que acordou. Odiava sonhar com lembranças
ruins. A realidade, porém, não parecia mais
confortável. O frio tomava conta de seu corpo.
Abriu os olhos e percebeu que já estava escuro.
Dormiu um dia inteiro e ainda se sentia cansada.
Seu corpo ainda estava pesado e paralisado e
agora sentia até que estava um pouco frio. A
sonolência só parecia aumentar. Com certeza ela
me deu calmantes em vez de antidepressivos, não
é possível! Quer fazer eu dormir o dia inteiro
para ficar falando mal de mim por aí, revoltouse. Esforçou-se para acordar, mas a sensação de

entorpecimento aumentou tão de repente que ela
teve que lutar para se manter acordada. Quando
não pôde mais vencer o sono, cedeu.
Marina entrou em sua casa eufórica, trazia
algumas sacolas nas mãos. No peito, o coração
ainda estava radiante pelas compras. Sem hesitar,
correu para o seu quarto para colocar tudo na
gaveta antes que a mãe notasse. Em vão.
— Com que dinheiro alguém que não
trabalha consegue comprar tudo isso? Só pode
ser com o meu, é claro.
De repente, todo o entusiasmo da garota
se converteu em raiva.
— Você sempre compra só para você! Não
pensa em mim nunca! Está sempre endividada
por suas despesas fúteis!
— Minha despesa fútil é você, Marina! Eu
poderia ter sido tanta coisa, mas estou condenada
a trabalhar para sustentar uma vagabundinha
inútil e ficar à disposição dela!
Brigaram. Acusaram-se. Estapearam-se.
A mãe tentou confiscar a compra. A menina
violentamente impediu, pois sabia que o destino
da compra confiscada seria o armário da mãe. A
mãe, vencida, iniciou sua campanha de desprezo
contra a menina. Marina, vitoriosa, ignorava
o desdém e saboreava nas roupas a beleza e a
autoestima que batalhara tanto para conseguir.
Quando a tensão se dissolveu, por descuido,
ela pediu a opinião da mãe sobre uma roupa
que vestia.
— Pena que você não puxou a minha
beleza. Você saiu a cara do cafajeste do seu pai.
O encanto acabou. As lágrimas borraram
a maquiagem. Marina despencou dos saltos
novos. Caiu na sarjeta. Novamente, procurou
alguma alegria nas drogas. E, por fim, muito
elegantemente vestida, teve uma overdose.
Marina acordou muito assustada do novo
pesadelo. Além de entorpecida, agora estava
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sem ar. Sentia uma bola enorme na garganta,
que não permitia que respirasse. Será que é
choro contido? Será que é uma “bad trip”?
Antes, os sonhos eram um descanso de toda
a dor que vivia. Agora, nem sonhando tinha
paz. De repente, ouviu vozes se aproximando.
Fingiu dormir, para não ter que interagir com
quem quer que fosse. Fingiu tão bem que caiu
no sono profundo, mas logo despertou com
muita energia. Sentia sua consciência voltar aos
poucos. Não estava mais sonolenta. Dormira
sabe-se lá quanto tempo, mas finalmente o torpor
havia passado. Ela já conseguia se mexer. Porém,
sentia náuseas e falta de ar. O quarto estava bem
escuro e ela não se lembrava de nada além dos

corpo. Marina juntou todo o ar que tinha e emitiu
um grito surdo. Debatia-se no espaço limitado do
caixão. Estava sufocando! A náusea aumentava. O
vômito pedia passagem, mas o algodão impedia a
chegada à boca. Seu coração estava a mil. Marina
sentiu aquele êxtase novamente no peito. Não
era a alegria que tanto batalhara em vida: era
desespero, era uma vontade enorme de viver,
mesmo que fosse naquele sofrimento cotidiano.
Entretanto, já era tarde, ela já estava bem abaixo
da sarjeta, presa em uma cova. Aos poucos, ela
foi perdendo os sentidos. Até que adormeceu
definitivamente.
— É sua filha? — pergunta um dos coveiros
à mulher que estava parada em frente à sepultura.

sonhos. De vez em quando, ouvia vozes distantes
falando coisas que ela não compreendia bem.
Marina decidiu se levantar para saber o que
estava acontecendo em sua casa, já era hora de
enfrentar a realidade, mesmo que fosse a mesma
realidade abusiva de sempre. Já no primeiro
esforço que fez para ficar de pé, bateu a testa em
algo muito duro. Tentou levar o braço à cabeça
e sentiu a textura de diversas flores ao redor
de seu corpo. Desesperada, levantou os braços
para procurar o que havia batido em sua testa.
Para sua surpresa, seus braços não se ergueram
muito, foram impedidos por um teto baixo e
firme, que se iniciava logo acima de seu corpo.
A falta de ar aumentou. Marina tentou gritar,
mas algo em sua garganta sufocava seu desespero.
Arrancou o que entupia seu nariz. Era algodão.
Tentou arrancar o algodão da boca, mas havia
mais bloqueando a glote. Continuou a arrancar
até que não alcançou mais. O desespero de seus
dedos só empurrava o caroço mais para dentro
de suas vias respiratórias. Na medida em que
sua agonia aumentava, ela tentava chutar o teto
maciço para conseguir sair dali. Mas os chutes
fracos só faziam terra e insetos caírem sobre seu

— Era... — responde Martha, de maneira
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seca.
— Eu sinto muito...
— A Marina era meu raiozinho de sol...
Mas vou ficar bem, sou como este narciso, preciso
de muita luz... — respondeu Martha em tom
sério.
— É que... Ela era tão jovem e bonita para
morrer... — o coveiro estranhava a ausência de
lágrimas e o aspecto inabalável da mãe.
— Minha filha era uma linda flor, mas um
dia toda beleza tem fim...
Antes que o coveiro pudesse esboçar
qualquer reação, Martha jogou um narciso
na cova da filha e se retirou. O coveiro não
achou palavras diante de tamanha frieza. Apenas
continuou seu trabalho, preenchendo a vala de
concreto, até que atingisse o nível da sarjeta.
Martha não podia sorrir ali no cemitério,
mas o êxtase tomava conta de seu peito. Agora
nada poderia lhe deter. Estava, enfim, livre para
ser novamente a linda flor que fora, livre para
viver e para desabrochar tudo o que o destino
lhe arrancara. De vez em quando, olhava para
trás, satisfeita em deixar a filha para trás. Sua
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emoção, no entanto, não durou muito. Ao chegar
em sua casa, vários carros de polícia lhe aguardavam
próximos à sarjeta. Martha sentiu o coração gelar.
Nem bem entrou pelo portão e foi algemada.
Um policial lhe mostrou os vidros de anestésicos
dentro de um saco plástico. Ela tentou reagir, mas
não havia o que fazer. Já no banco de passageiro
do carro de polícia, Martha admirou as flores
que cresciam no jardim. Competiam por luz e
beleza. Umas desabrochavam toda a sua beleza.
Poucas eram arrancadas ainda vistosas. Outras
despetalavam-se no pé, por maldade do destino.
Entre todas elas, notou seus lindos narcisos, que
agora apresentavam manchas negras entre suas
pétalas. Martha estremeceu. Percebeu, então, que
as manchas se espalhavam por todas as flores, como
uma marcha fúnebre invisível. Naquele momento,
sentiu a presença inquieta da filha e se desesperou.
Toda aquela beleza, agora eternamente manchada.
Todas aquelas lindas flores, agora, condenadas ao
mesmo lugar: a sarjeta.
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A literatura não está somente na palavra escrita. Aqui na Literomancia,
consideramos literatura todos os tipos de narrativas. Quadrinhos e tirinhas
contam histórias e encantam aos leitores tanto quanto contos e romances.
Da mesma forma, ilustrações e desenhos carregam complexas narrativas e
segredos em cada pincelada, seja o pincel feito de cerdas ou pixels.

Nesta edição
Nesta edição, separamos três ilustradores geniais. Nas páginas seguintes,
você conhecerá os trabalhos de Adri A., Diego Gauler e Xablo. Abordando
os mais variados temas, esses artistas criam não só imagens, mas narrativas
incríveis. Confira e deixe sua imaginação fluir pelas linhas dos desenhos!

Clique aqui e
envie sua arte!
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ADRI A.
ILUSTRADOR E QUADRINISTA

Ilustrador e quadrinista, reside em Osório (RS). Aborda, em seus
trabalhos, diversidade e temas LGBTQ+, e publica suas produções nas
redes sociais e em publicações editadas por ele mesmo. É o criador da série
em quadrinhos Cara-Unicórnio, uma produção que zoa e desconstrói
clichês dos super-heróis e cultura pop, mas, principalmente, tem como
objetivo promover com senso de humor e sensibilidade a diversidade e
visibilidade LGBTQ+. Em outras ilustrações que produz, Adri explora o
homoerotismo mesclado com fantasia, horror e humor, buscando promover
uma reflexão quanto ao estilo de vida e de se relacionar contemporâneos.

A seguir , confira algumas
artes de A dri A.!

contato@literomancia.com.br
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DIEGO GAULER
ILUSTRADOR

Natural de Porto Alegre, Diego é mais um trabalhador das massas
durante o dia, e à noite é um incansável ilustrador e leitor de
quadrinhos/literatura. Realiza trabalhos de ilustração freelance
e cria estampas para camisetas, atualmente. É apaixonado
pelas diferentes formas e mídias de contar uma boa história.

A seguir , confira algumas das
artes de D iego G auler !

diegogauler@gmail.com
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XABLO
ILUSTRADOR

Xablo é publicitário e apreciador de chás durante 8 horas por dia,
em 5 dias da semana. Nas 8 horas seguintes, é ilustrador, péssimo
piadista, freelancer, leitor e colecionador de quadrinhos. Nas 8 horas
restantes, dorme. Nos fins de semana, diz ser um pouco de cada coisa.

A seguir , confira algumas
artes de X ablo !
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