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Estamos cada vez mais perto de 2019 e do retorno oficial 
da Revista Avessa. Aconteceram muitas coisas esse ano, boas 
e ruins. Uma delas foi o surgimento da Revista Mafagafo, 
que publica contos editados em 4 partes, flash fictions e que 
promete muita novidade em 2019.

Nos últimos meses, a Mafagafo fez um concurso de 
microcontos no Twitter, premiando um vencedor com um 
curso de escrita do Vida de Escritor (quem não conhece ainda, 
vale muito a pena).

Muitos colegas e amigos participaram do concurso e pensei 
que seria legal premiar mais gente, então entrei em contato 
com a Jana, Mafagafo-Chefe e ofereci publicar os contos que 
estivessem dentro do tema. Para minha felicidade, ela topou!

Fizemos essa edição com muito carinho, e esperamos que 
gostem desse presente de natal de última hora.

Estaremos esperando vocês ano que vem com muitas 
novidades, fiquem atentes e obrigada sempre pelo apoio e 
carinho!

Feliz festas e feliz Ano Novo!

Editorial
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No natal dos seus dezoito anos, Sofia 
recebeu da avó um par de sapatos mágicos.

“Siga sempre para o oeste e eles a levarão 
até o que mais deseja.”

Após um ano perseguindo o pôr do sol, 
Sofia estava em casa.

Ao ver o sorriso da avó, ela entendeu a 
magia dos sapatos.

Vencedor

@rpalma_

Para fins de claridade e adequação às normas do português, alguns 
microcontos foram levemente editados em termos de pontuação, 

uso de maiúsculas e minúsculas, grafia e espaçamento.
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Beto desembrulhava os presentes. De um envelope 
anônimo, tirou um botão aonde se lia “Toque aqui para voltar no 
tempo”. “Haha, muito engraçado”, pensou. E apertou, só pra 
ver o que acontecia. Beto desembrulhava os presentes. De um 
envelope anônimo, tirou um botão...

Finalistas

@CantorRancor

“Os deuses deram aos elfos a agilidade; aos anões, a 
resistência; aos orques, a força. Que dádiva eles deram a vocês, 
humanos?”

“O sarcasmo.”
“E vocês acham isso útil?”
“É suuuuuuuper útil. Definitivamente a melhor dádiva. Dá 

até pena dos outros.”
@TheRandomOne

Jaci decidiu presentear a si mesma. A lembrança daquele 
aniversário, da bicicleta que nunca veio e chorar até dormir. 
Tudo ficaria para trás. Voltou no tempo até o dia da festa e deu 
uma para a menina. Deixou de existir no momento em que ela 
tocou o guidão, sorrindo.

@KirkDGM
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“Quero o papai”, a menina órfã escreveu na cartinha para 
o Papai Noel, molhada de lágrimas.

Ele se condoeu daquilo e atendeu.
À meia-noite do dia 24, uma campainha tocou naquela casa, 

junto com um cheiro de terra recém-revirada e podridão.

Finalistas

@strixvanallen

— Se eu mudar de lado, vencerei? — o guerreiro diz ao 
Deus Tempo.

— Sim. — A resposta cortante. — E saberão. Aos 
vencedores, dou meu reconhecimento. 

— E se eu continuar...
— Perderá.
— Tudo?
— Jamais! Sou voraz, porém sempre oferto algo: aos 

perdedores, a memória.
@LauroKociuba

Finalmente estava acontecendo. Dali a poucas horas seria 
o fim. 

Juliana tinha a resposta e decidiu presenteá-la ao mundo. 
Ela reuniu os homens mais poderosos da Terra para explicar 

o que precisavam fazer.
Infelizmente, não houve tempo para tantas interrupções. 

@rpalma_
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Jerê era o melhor familiar do mundo. Natal de 2005, nós 
dois dividíamos um cômodo em Paraisópolis. Não tinha dinheiro 
pra nada. Nem pro panetone, mas ele me trouxe uma barata 
de presente! Guardo num vidro até hoje, sempre que vejo uma 
penso nele e na falta que me faz.

Microcontos

@mejohncito

Desde que ela se entendia por gente, a chave estava em 
seu pescoço, num cordão. Seu passatempo era testar todas as 
portas, em busca do par para sua chave. No Natal do seu 12° 
aniversário, sua avó lhe presenteou uma pequena porta. E, do 
outro lado, uma fada a esperava.

@MayFPBarros

Se fosse sincera, o Natal era sempre uma época estranha. 
As bruxas se reuniam em festa mas sua família insistia em não 
participar. Naquele ano, porém, sua avó lhe entregou uma 
vassora e um mapa, e lhe deu sua bênção para participar do 
Natal das bruxas de Saquarema.

@MayFPBarros
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— Funciona? — tive que perguntar, mesmo que soasse mal 
educado. — Quer dizer... Um colar? Que muda nossa aparência?!

 Stella riu, achando graça do meu receio.
 — É como um passe livre! Um toque e você pode se parecer 

com um homem. Vai poder andar sozinha na rua! 

Microcontos

@HeyHelli

Uma caixinha se sacudia atrás do pinheiro. Pandora 
engatinhou até ela e, mesmo com o aviso da mãe de abri-la só 
na manhã de Natal, ela espiou. Escapando pelo papelão, uma 
criatura alada toda em verde saiu pela noite, pois toda véspera 
precisava da visita da Esperança.

@spellofkindness

AMIGOS SECRETOS
— Tem certeza que saberão o que fazer com essas 

pirâmides?
— Claro! Como não saberiam?
— Não se lembra do último planeta onde estivemos? 

Usaram como depósito de cadáveres.
@helton_lucinda
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A colônia de Amadour tinha enviado seu presente naquela 
manhã. Era o primeiro povo rebelde derrotado a prestar 
homenagens ao Planeta Rei. 

O líder de Amadour não tinha sido claro sobre a escolha 
do presente, mas dizia-se na corte que era relacionado a um 
cavalo...

Microcontos

@JFBorges21

— Olha, Breno, talvez ano que vem, está bem?
Ele voltou para a carteira do fundo da sala, mais cabisbaixo 

que o normal.
Suspirei. Era difícil convencer o fantasma da escola de que 

ele não podia participar do amigo secreto.
@JFBorges21

— Despistamos? 
— Parece que sim, princesa. Ninguém à vista. — A 

humanoide fita por entre as caixas.
— Ufa! Agora vam...
Uma bala atravessa seu corpo, formando uma poça de 

sangue no cimento batido.
— Monge Korh, KT33. Me espere. Estou levando seu 

presente. Desligo.
@jopss
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— É o quê, macho?
— Tô te falando. A Horiza foi presa pela patrulha. 

Anteontem.
— O modelo dela é 2 gerações à frente. Foi nada.
— Tá bom.
— E o que eu faço com o óleo empenhado que iria dar pra 

ela? É macio e calibra bem os piguetes.
— Aceito.
— Égua. Cala a boca e anda.

Microcontos

@jopss

A liberdade é um fio no escuro.
Pra quem tecer? Eu? Não. Fui só um ponto mal dado, e pra 

ter seu caminho neste silêncio é bom não se perder.
Espere! Mais alguém está vindo. E traz algo para mim.
Ah, Ariadne, minha irmã, o que mandaste desta vez? Parece 

feito de ouro. 
@auryo_j

Entregar no laboratorio de estudos temporais.
Os olhos do menino, azuis como os dele, brilhavam 

incredulos.
A excentrica tataravó instruira as gerações: trazer o 

presente de natal àquele endereço, apenas em 2018.O bilhete 
“amor conseguimos!” datava de mais de cem anos.

@oieusounina
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Como sempre, ela esperou que todos dormissem no 
orfanato, então se arrastou pelo chão do sótão, até o armário.

— Feliz Natal, amigão!
— Elisa, querida, você sabe que eu não como bolo...
— Mas não tem mais crianças pequenas pra eu trazer!

Microcontos

@oieusounina

Mamãe não era de presentes, mas me prometeu um 
especial de Natal. A caixa chegou pelo correio. Dentro havia meu 
cordão umbilical, inexplicavelmente preservado. O bilhete de 
suicídio dizia que agora estávamos unidos para sempre. Sentada 
no meu sofá, mamãe sorria.

@karen_alvares

O menino solitário achou um pé de coelho empalhado que, 
diziam, atendia desejos. O Natal estava perto, ele pediu “muitos 
presentes”.

Ao acordar no dia 25, de fato, sua casa estava cheia de 
presenças. E copos voando. E ruídos estranhos. Mas nenhum 
carrinho.

@strixvanallen
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ASSOMBRAÇÃO
— Este casarão será teu se passares nele uma noite 

completa.
— Aceito o desafio!
No dia seguinte:
— Não se pode dizer que ele não passou aqui uma noite 

completa. E agora? 
— Cumpra-se a promessa. A casa será dele, para assombrá-

la enquanto existir. 

Microcontos

@helton_lucinda

“Amigo, não precisava.”
“Não mesmo. Espero que goste.”
“Céus. Está vivo?”
“Não é bonitinho?”
“Adorável. Olha, está com medo. Onde você achou?”
“Na floresta.”
“Vai ficar ótimo no topo da torre.”
“Feliz Natal, meu caro.”
Os dragões riram. O príncipe gemeu de medo.

@acrimsoncircle

A bruxa alemã se encontrava confusa da cabeça com sua 
religião. Resolveu então entregar um calendário do advento 
para seu arqui-inimigo mais querido. 

Cada dia, cada portinha, uma maldição nova para ele. Era o 
milagre do Natal que a deixava tão festiva nessa época.

@C_Kruszynski
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— Nossa, eu queria tanto uma adaga congelante do 
tempo... — falou Igor, olhando sonhador para a maga.

— Toma aqui, vai moleque. — Ela entregou a ele o presente.
— Meu deus você acabou de conjurar isso com magia?
— Não não, peguei ali na venda do seu Mané.

Microcontos

@C_Kruszynski

Ofegante, Aryén desabou no chão. Ao olhar em volta, 
notou que estava em meio ao campo de anêmonas. Quanta 
sorte. Apertou com força seu medalhão, último presente de sua 
mãe, e, com um gesto, tirou das flores a força que precisava. 
Então pôs-se de pé e correu.

@luisatolledo

O Rei ofereceu à mais nova das comcubinas um presente 
de Natal.

“Nessa idade, será uma boneca”, ele pensou
“A cabeça do Profeta Mascarado”, ela pediu
Foi servida em uma bandeja, ainda encoberta
Quando ela retirou a máscara, sorria.
“Sabia que o senhor e Principe se pareciam!”

@oieusounina
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— Senhor. não há nada de valioso por aqui. Acho que 
podemos voltar.

— Tem certeza, Kilgo? 
— Absoluta. 
— Então pode colocar esse planeta no raio de descoberta 

humana. Eles vão achar que foram os primeiros... 

Microcontos

@khaledzafon

As crianças entram acanhadas no sebo. Deveriam escolher 
presentes, mas só conseguiam olhar boquiabertas para as 
grandes estantes.

“O senhor tem algum livro secreto? Daqueles que a gente 
puxa da estante e abre uma porta pra outro lugar?”

O velho sorriu.
“Todos eles!”

@rpalma_

Ela se certificou de que estava sozinha antes de acender 
as velas e apagar as luzes da árvore de Natal. O círculo estava 
desenhado exatamente como as instruções do livro mandavam. 
Finalmente invocaria seu primeiro demônio.

@MayFPBarros
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Era isso! Ela não tinha resistência a germes e bactérias. 
Seria a menina da bolha. Sofrimento e isolamento em casa, bem 
agora, adolescente. A batida na porta, seu tio, um abraço e as 
palavras: “Meu presente pra você: um mundo ou vários deles”. 
Nas suas mãos, um livro.

Microcontos

@DaviEsdra

Nasci às vésperas de uma catástrofe mundial. Minha mãe 
inventou uma máquina do tempo. Mas ela só funcionaria uma 
vez, com uma pessoa. Ela me mandou para os tempos prósperos, 
depois da catástrofe.

Seu presente para mim foi este presente.
Mas preferia tê-la presente.

@TheRandomOne

Havia partes metálicas mal disfarçadas nos braços e no 
pescoço da garota parada à porta do trem. A touca cobria 
metade do rosto inchado, cirurgia recente, mas pude ver seus 
olhos... Ela tinha os olhos de Camila! Então descobri quem havia 
recebido meu presente.

@Annna_PS
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Chove.
É noite de Natal. As crianças dormem encolhidas debaixo 

da lona. Eu prometi que traria um presente. 
Abro a mala e jogo o corpo sobre a tábua de madeira. Atiço 

a fogueira e começo a destrinchar os membros.
Neste Natal vamos jantar.

Microcontos

@liscelino

Desamarrou o laço e rasgou o papel de embrulho em 
segundos. Era exatamente o que havia pedido: a boneca que 
faltava em sua coleção.

Colocou o novo presente bem no meio da cômoda.
Adormeceu antes que sentisse as mãozinhas de cera 

apertando-lhe o pescoço.
@liscelino

Eles acharam que Natal era para humanos. Porém, ao 
verem as luzes piscando, os enfeites dependurados balançando 
ao vento e várias caixas de papelão espalhadas pelo chão, 
tiveram certeza que o Natal era pra eles, os gatos.

@nogflavia
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— Não sabia que eu não era um homem.
— Mesmo?
— Bom, eu desconfiava. Desculpa matar seu líder.
— Tenho de me vingar, você sabe.
— Acho que entendo.
— Fique com a espada dele, se quiser.
— Preferia não lutar mais.
— Você nasceu pra lutar todos os dias. Sinto muito.

Microcontos

@Rafero

Pandora não acreditou no que via. Fome, Peste, Guerra, 
Morte — as mazelas cavalgavam livres sobre a Terra.

Em suas mãos, a ânfora murmurava que este seria um 
presente terrível.

@liscelino

Estavam ao redor da fogueira de Yule depois da festa e 
do banquete. Seus corpos se arrepiaram, seus familiares se 
agitaram e a chama cresceu, trazendo o cheiro de enxofre. 

Seu presente havia chegado. O próprio Estrela da Manhã 
estava ali.

@Nimwen
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O humano me perguntou como é que eu deixei de ser um 
gato e passei a ser um humano. Eu disse que fiz tantas bondades 
para meus amigos felinos que eles me presentearam com esta 
forma. Sabe o que é pior? Ele achou que eu estava falando sério.

Microcontos

@TheRandomOne

— Mas por que você não gostou do presente, amor? A 
gente pode até treinar ele pra fazer as tarefas domésticas.

— Não quero ouvir justificativas, Fernando. Nós não vamos 
ter um zumbi de estimação!

@CantorRancor

Chico chorava. Sentia falta de sua mãe. Lembrava de seu 
cheiro, seus abraços. Foi interrompido pelo guarda:

— O tempo do seu presente acabou. Ponha o capacete de 
felicidade novamente.

Ele o fez e voltou a ter um sorriso idiota no rosto como o de 
todos naquele mundo.

@CantorRancor
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Do trono onde sentava, o rei elfo caiu morto no chão. 
Magno, seu filho, correu para socorrê-lo, mas já era tarde 
demais: o ataque cardíaco causado pelo veneno em seu copo de 
ale foi fatal. Chorando pela perda do pai, Magno sorriu. Melhor 
presente impossível.

Microcontos

@coral_daia

2058
Fiquei na fila por várias horas. Eu precisava daquele HD, 

seria meu novo cérebro. Três terabytes de memória. Jamais me 
esqueceria de algo e iria saber de absolutamente tudo. Assim 
que chegou a minha vez, o vendedor, com desdém disse:

— Não tem mais. Acabou.
@khaledzafon

Natal de 2078 e eu estava ansiosa pelo meu presente. 
Minha mãe me entregou uma caixa pequena. Abri e tinha um 
relógio muito simples e antiquado. “Ele viaja no tempo. Basta 
escolher o dia e a hora. Você volta no tempo e pode fazer tudo 
diferente. Ou não”, ela disse.

@khaledzafon
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“É só uma lembrancinha, tá?”
“O que é isso?”
“O que foi?”
“Fui eu quem te dei esse, há um tempão! Olha só como 

está velho.”
“Nossa, é mesmo. Aquele que escapou?”
“É. Mas o que vale é a intenção.”
“Feliz Natal, meu querido.”
Os dragões riram. O rei gemeu de medo.

Microcontos

@acrimsoncircle

— Concedo-lhes um pedido de presente, fiéis servos. O 
que desejam?

— Ó bom deus, desejamos a imortalidade. Seremos 
infinitos como as ondas que beijam a areia na praia.

— Só é imortal o que não vive. Serão, pois, infinitos, a beijar 
eternamente as cinzas do Vesúvio.

@dtriorado

“Vou conceder esse presente: transformá-lo num menino 
de verdade”, disse a fada a Pinóquio. Plim! Dito e feito.

“Espera, eu conheço esse corpo”, disse Pinóquio.
Enquanto isso, o pequeno Matteo acordou transformado 

em um boneco de madeira inanimado.
A fada ria, maquiavélica.

@CantorRancor
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A última caixa era pesada, diferente das outras três (que 
estavam vazias). O velho barbudo, em pé ao lado da porta, 
vigiava atentamente.

Abra — disse ele. — Você merece.
Desfiz o laço e hesitei. Ergui os olhos.
— ABRA!
Vazia.
— Seus medos estão livres.

Microcontos

@juunin

Zelina não reconhecia nada a sua volta. Saiu da cripta 
criogênica, encontrou um bilhete e leu.

“Vovó, sintetizei novos tecidos e programei pra que 
acordasse no Natal. Lamento não cear contigo, mas sou da 
última geração que adoece e morre. Tem chá na cozinha. Beijo”

@viniciusvxc

“Próxima estação: TX9.”
Yop aperta o único olho para ver nas marcações se chegara. 

Após tanto tempo preso já não sabia nem o conceito de dia e 
noite

Uma criança Mak aproxima-se, junta os finos dedos, gera 
uma flor branca, quebra, lhe entrega e diz: Feliz Natal.

Yop sorri.
@jopss
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Coletiva de imprensa.
Médico: a terapia de recalibragem morfo-genética trará o 

presente da cura para as pessoas com câncer!
Jornalista: mas é um tratamento muito caro, bilhões não 

terão acesso. Presente?
Médico: achei ter sido claro quando disse “pessoas”.

Microcontos

@nicolausoares

Presente, foi o que eu ganhei do senhor do tempo.
@fuinhamagra

Caminhava pelo quarto, olhos perdidos em êxtase. 
Despertou do transe ao ver no espelho o sangue que cobria seu 
rosto, seus seios nus, a faca em sua mão. Cláudio não entendeu a 
honra de ter sua alma entregue ao Devorador. Pena. Escolheria 
melhor da próxima vez.

@nicolausoares
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Na mesma época em que o banco lhes tomou a casa, a filha 
apareceu com um ovo do tamanho de um melão. “Presente, 
pai”.

O lagartinho nasceu tossindo fogo pouco depois do 
divórcio.

Três anos e muitas perdas depois, paira sobre a Paulista em 
seu Dragão: hora da desforra.

Microcontos

@nicolausoares

No consultório, o marido luta contra a camisa apertada.
A esposa, sentada na ponta da cadeira, só tem olhos para o 

médico que lê o exame.
— Então, o tratamento funcionou desta vez? Tô grávida?
O médico sorri e diz:
— Você não, mas seu marido está de treze semanas.

@fabioecunha
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