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... DO AUTOR

 Gosto de escrever contos curtos... Eles se tornam 
grandes desafios tanto para o escritor quanto para o leitor. 
Elaborar cada um dos contos deste livro foi como usar um 
microscópio para esculpir um grão de arroz e nele fazer 
uma imagem que todos pudessem visualizar. No final, o 
que fica é o prazer de ver um universo de seres imaginários 
condensados em uma ou duas linhas.

José Neres
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... DO LEITOR

 Sempre gostei de ler textos curtos. Apaixonei-me 
pelas inúmeras criações de Dalton Trevisan e de alguns 
outros gênios de nossas letras, que conseguiram mostrar 
muito em um espaço que parece mínimo aos olhos 
desatentos. Encantei-me com os breves poemas de Mário 
Quintana, o poeta gaúcho que deixava em cada linha de 
seus versos uma mensagem que abarca o infinito. Também 
não posso negar que sempre que posso volto aos hai-cais 
de Guilherme de Almeida e aos de Millôr Fernandes, 
verdadeiras preciosidades! Meus olhos também sempre se 
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voltam para as pílulas de poesia de Oswald de Andrade e 
ao sintetismo vocabular de Cassiano Ricardo e de Augusto 
Monterroso. Então não tenho como não ler com carinho os 
microcontos que compõem este livro.

José Neres
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... DO PROFESSOR DE LITERATURA

 Ensino literatura há décadas e percebo que as pessoas 
nem sempre estão interessadas em leitura de obras literárias. 
Muitos apresentam grandes dificuldades na interpretação 
de textos e não são raros os casos em que não querem ler 
livros mais volumosos, principalmente se forem de autores 
brasileiros. Então acredito que oferecer microcontos para 
leitura pode ser um meio de estimular a prática de leitura 
em todos os níveis da educação. 

José Neres
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... DO EDITOR

 Quando eu, na condição de autor, me procurei com 
os originais deste pequenino livro em mãos, o ele-eu resolveu 
publicar esse trabalho por várias razões. Uma delas é que 
hoje as pessoas não querem mais ler textos muito longos. 
Também há o fato de que este trabalho circulará apenas 
no mundo virtual, então os custos serão baixíssimos e sem 
qualquer perspectiva de prejuízo ou de lucro. O importante 
é oferecer um pouco de diversão a quem gostar de ler.

José Neres
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ORDEM DO PATRÃO

- Gente, comer pouco! Importante é sobrar 
muito, para engordar o porco!
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TRAGÉDIA

Cega de desejo de se despir para o amante, 
não viu o carro do marido estacionando no 
portão. 



21

DESPEDIDA

Depois do último beijo, escovou os dentes 
com vinagre e sal, para exorcizar os anos em 
que beijou mal.
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DEVANEIO

Teve um belo sonho com uma bela. Namorou, 
beijou, amou... Acordou com o bafo fétido e 
com os roncos da fera.
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REMÉDIO

De tão feia, o pai-de-santo recomendou-
lhe chupar limão para melhorar a cara. 
Melhorou...
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EM FAMÍLIA

Na saída do motel, desconfiados, pai e filho 
se encontram. Encantados, seus respectivos 
companheiros trocam entre si os telefones.
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A PAZ

O silêncio de dez anos entre o casal foi 
quebrado por um choro, quando um deles se 
calou para sempre.
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DESTINO

Era azarado. Na briga, quebrou a mão. No 
futebol, quebrou dois dentes. No casamento, 
quebrou a cara. 
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NOIVADO

Os múltiplos gritos de prazer levaram o pai a 
abrir a porta do quarto e conhecer seu futuro 
genro.
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CURIOSIDADE

Sua curiosidade de moça inocente fez 
preencher suas noites de solidão com uma 
criança em gestação.
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TRÊS MOMENTOS

No primeiro encontro, forçou-lhe o beijo. 
Sangrou-lhe os lábios. No segundo, forçou a 
barra. Sangrou-lhe o sexo. Depois foi embora. 
Sangrou-lhe o coração.
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DECEPÇÃO

Encontro marcado. Ela não veio. A boca da 
noite engoliu minhas esperanças.
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EM TRÂNSITO

Ela beijou meu pescoço. Coração bate forte 
no peito. Bati forte no carro da frente.
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ASSOBIO FATAL

Fiu-fiiiuuuu. Ela olhou. Sorriu. Ganhei a 
morena. Marido chegou. Perdi três dentes.
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SOLIDARIEDADE

Vi o mendigo. Ele tremia de frio. Tive pena. 
Frio da noite dói. Aqueci-o. Toquei fogo nele.
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VINGANÇA

Nada a fazer! Tentei matar o tempo. Na hora 
exata, ele se vingou.
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NÚPCIAS

No abrir do último botão, sentiu-se 
desabrochar em mulher.



36

ANEMIA PROFUNDA

Por amor dei meu sangue. Enterraram o 
cadáver de um anêmico.
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FIDELIDADE

Quando ela morreu, meu sexo para sempre 
adormeceu.
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ETERNAS

Cada lágrima que derramei por ti tornou-se 
um diamante em meu peito petrificado.
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IDADE 1

Tira o sutiã e sente os seios sendo chupados 
pelo tempo.
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IDADE 2

No motel, diante da menina nova. Tira a cueca 
e tudo que sente é a gravidade colocando-o 
de cabeça para baixo.
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FINAL FELIZ

Dez anos de casados. Esqueceu o nome do 
esposo. Chamou-o de “Meu Bem” pelo resto 
da vida.
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DOMINGO

O time ganhou. Bebedeira com os amigos. A 
porta ficou aberta para o amante que detesta 
futebol.
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O BÊBADO

Bebeu até cair. Ao acordar, nu e dolorido, 
descobriu que o único ponto virgem de sua 
honra fora violado.
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PASSAGEM

Ao ouvir o trem, jogou-se nos trilhos. Tirou 
passagem, só de ida, para o além.



45

OLFATO

Adorava o cheiro do marido, até senti-lo no 
corpo da irmã mais nova. Para continuar 
feliz, matou seu olfato.
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EM FAMÍLIA

Como prova de fidelidade à família do 
marido, só transava com primos, irmãos e 
sobrinhos dele.



47

ADEUS

Após anos de brigas, viu felicidade nos olhos 
da esposa. Ele se despedia para sempre.
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RECORDAÇÃO

Encontrou uma foto dele no lixo. Sorriu. Ele 
finalmente estava no lugar adequado...
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PERSEGUIÇÃO

Ele perseguiu tanto a felicidade que ela, 
ao sentir-se encurralada, matou-se para 
conseguir  em sua própria morte a liberdade.
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DNA

E se o filho não fosse realmente seu? Bobagem! 
O importante é o amor que daquele anjo 
nasceu!
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AZAR

Teve um pesadelo com todos os seus medos: 
impotente, casado com uma mulher linda e 
tendo amputado todos os dedos.
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DESEJO

Amava as mulheres com tanta paixão que 
guardou cada centavo para virar uma. 
Sucesso na operação!
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MATER

Depois de muita luta, aos 30 anos, conheceu 
sua mãe. Não se decepcionou. Sempre fora 
realmente um grande filho-da-puta.
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FOREVER

Ninguém acreditava que aquele casamento 
fosse para toda a vida. Mas foi. Foram 
assassinados na lua-de-mel.
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TRILHAS

De pecado em pecado, ele encontrou o 
caminho do paraíso.
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ÚNICO

Ela teve apenas um homem em toda a sua 
vida. Devia a ele todas as suas desgraças.



57

MARCAS

A inexplicável marca de batom no pescoço 
foi, à noite, substituída pela marca de uma 
navalha afiada.
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ENTREGA TOTAL

Procurava o homem ideal. Na busca, entregava 
seu corpo a todos. Morreu penetrada por 698 
decepções.
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SOLIDÃO

Almoços... Jantares... Ele não vinha. Ela 
comeu pelos dois. Ele voltou. Ela, gordíssima. 
Ele foi embora para nunca mais.
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LUA-DE-MEL

Como ela não sangrou como uma virgem, 
ele a sangrou como um porco.
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TRAVESSIA

Atravessando a rua, pensou: “O carro vem 
longe...” Errou... A morte é que vinha bem 
perto.
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LIMPEZA

O marido a fazia sentir-se como um lixo. Um 
gari da rua, 22 anos, começou a fazer hora 
extra na cama do casal.
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ERRO

Pensei que ela só queria meu dinheiro. Errei... 
Ela me amava. Matei a pessoa errada!
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REVIDE

O professor o chamou de cavalo. O aluno, 
para provar que não era burro, deu um coice 
no mestre.





Escrever/ler microcontos apresenta para 
todos nós uma forma diferente de ver o 
mundo. Quase tudo pode ser reduzido a 
palavras... Poucas palavras com imensas 
imagens.


