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RESUMO: A partir das observações de eixos temáticos e formais dos utopismos literários 

brasileiros, com ênfase na representação da violência e nos novos realismos, este trabalho busca 

analisar a narrativa gráfica "Consumido®", presente na coletânea Privilégios e outras histórias 

(2012), do quadrinista e ilustrador Gus Morais. Trata-se de um estudo desenvolvido no projeto A 

distopia dos novos realismos literários nas produções brasileiras e em língua inglesa (PIBIC 

2014/2015), vinculado ao diretório de pesquisa Literatura e Utopia. A referida análise está 

fundamentada a partir dos estudos realizados por Renato Cordeiro Gomes (2012) sobre a 

representação da violência na literatura contemporânea brasileira, assim como pelas discussões 

levantadas por Michelle Sales (2012) acerca dos novos realismos. Além destes, são essenciais as 

teorizações feitas por Tom Moylan (2000) e Raffaella Baccolini (2000) acerca das narrativas 

distópicas. As histórias gráficas de Privilégios e outras histórias se caracterizam pela sutileza 

com que são abordadas questões cotidianas inerentes ao homem e à mulher, como emprego e 

família, por exemplo, se destacando, porém, pelo modo como estas narrativas nos causam certo 

estranhamento. As narrativas de Gus Morais apresentam elementos surreais e também elementos 

fantásticos, sem perder a principal característica do realismo, que é a crítica social. Na literatura 

contemporânea, é recorrente a utilização de imagens violentas como elemento de apelo estético 

da narrativa. Apesar de não haver a demonstração intensa e explícita de sangue, em todo o 

ambiente de "Consumido®",  há a predominância de tons vermelhos e laranja, no qual a crueza é 
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revelada no tratamento que os bovinos dão ao humano, resultando em uma metáfora da 

insurgência do oprimido, ironicamente representada na narrativa em foco. 

 

Palavras-chave: Narrativas gráficas. Violência. Distopia. Novos Realismos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Em Privilégios e outras histórias (2012), livro do ilustrador e quadrinista Gus Morais, há 

uma reunião de narrativas gráficas que, desde 2007, vinham sendo publicadas em seu blog
3
. É 

perceptível que no processo de migração da web para o papel, a diagramação e a adaptação das 

histórias foram executadas com bastante zelo. Todas as narrativas gráficas de Privilégios e outras 

histórias (2012) se caracterizam pela sutileza com que são abordadas questões cotidianas comuns 

inerentes ao homem e à mulher, como emprego e família, por exemplo, se destacando, porém, 

pelo modo como nos causam certo estranhamento.  

 As imagens presentes no livro são, geralmente, surreais. Diferente da objetividade da 

literatura realista do século XIX, com sua busca em retratar fielmente o cotidiano, o traço de 

Morais não se aproxima do real em seu sentido literal. As histórias do quadrinista dialogam com 

o realismo contemporâneo que, conforme aponta Michelle Sales (2012), apresenta elementos 

surreais e fantásticos, sem perder a principal característica do gênero, que é a crítica social. 

Entretanto, esse olhar "fotográfico" e realista da arte do século XIX vai sendo, 

pouco a pouco, questionado [...] O Impressionismo será importante no contexto 

literário porque revela, pela primeira vez, uma "versão" autorizada dos fatos, 

uma realidade que se afirma como construção subjetiva e não como pressuposto 

científico inquestionável.  

[...] Dessa forma, foi se revelando a insuficiência da teoria realista da arte que 

considerava o papel do artista semelhante ao do cientista e julgava possível uma 

reprodução objetiva do mundo social sem qualquer interferência das opiniões 

pessoais do escritor.  

[...] Porém, com a incorporação desses elementos fantásticos, metafísicos 

mesmo, a literatura realista não abandona sua principal característica: a crítica 

social. (SALES, 2012, p. 264) 

 

 Em Privilégios e Outras Histórias (2012), notamos, no mapeamento feito, que várias de 

suas narrativas gráficas dialogam com os novos realismos, como “Consumido®”, "Paris-Sampa", 
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"Mulheres e Pescadores" e "Rua Aurora". As outras histórias do livro possuem também como 

característica a crítica social, porém, com menor ênfase na representação da violência e da 

distopia. 

 

NARRATIVAS GRÁFICAS EM DIÁLOGO COM O GENÊRO LITERÁRIO CONTO 

 

 Vale destacar que todas as narrativas gráficas presentes nesta obra de Morais são curtas, e, 

deste modo, podem ser entendidas como contos gráficos, considerando que há, na tradição desse 

gênero, novelas gráficas e também romances gráficos. Em relação ao gênero conto, e podendo se 

estender para o objeto desta análise, Cortázar (2006) argumenta que a qualidade literária não 

depende necessariamente do tema abordado, mas de um conjunto de conexões que fazem deste 

tema algo excepcional. 

Parece-me que o tema do qual sairá um bom conto é sempre excepcional, mas 

não quero dizer com isso que um tema deva ser extraordinário, fora do comum, 

misterioso ou insólito. Muito pelo contrário, pode tratar-se de uma história 

perfeitamente trivial e cotidiana. O excepcional reside numa qualidade parecida 

à do ímã; um bom tema atrai todo um sistema de relações conexas, coagula no 

autor, e mais tarde no leitor, uma imensa quantidade de noções, entrevisões, 

sentimentos e até ideias que lhe flutuavam virtualmente na memória ou na 

sensibilidade; um bom tema é como um sol, um astro em torno do qual gira um 

sistema planetário de que muitas vezes não se tinha consciência até que o 

contista, astrônomo de palavras, nos revela sua existência. (CORTÁZAR, 2006, 

p. 154). 

  

 A partir do fragmento acima, podemos perceber que em “Consumido®”, primeira 

narrativa gráfica do livro (ver figura 1), há elementos que se aproximam da estética do gênero 

conto. A narrativa de Gus Morais, tal qual um conto, é condensada e começa sem que os eventos 

anteriores à ação sejam explicados, em uma técnica narrativa muito comum ao gênero, devido a 

sua brevidade, chamada in media res. O conto, em suma, nasce de um evento desconhecido e 

termina, muitas vezes, sem sabermos o que será daquelas personagens. Essa estratégia, no gênero 

conto, comparado ao romance, é uma espécie de corte temporal, onde o que interessa ao leitor é 

apenas o que se passa naquele instante em que a narrativa se situa e/ou a tensão que esse instante 

provoca. Como explica Cortázar: 

O tempo e o espaço do conto têm de estar como que condensados, submetidos a 

uma alta pressão espiritual e formal para provocar essa "abertura" a que me 

referia antes. Basta perguntar por que determinado conto é ruim. Não é ruim 

pelo tema, porque em literatura não há temas bons nem temas ruins, há somente 
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um tratamento bom ou ruim do tema. Também não é ruim porque os 

personagens careçam de interesse, já que até uma pedra é interessante quando 

dela se ocupam um Henry James ou um Franz Kafka. Um conto é ruim quando é 

escrito sem essa tensão que se deve manifestar desde as primeiras palavras ou 

desde as primeiras cenas. (CORTÁZAR, 2006, p. 152). 

 

 Nas primeiras cenas de “Consumido®”, a personagem principal vai ao açougue comprar 

carne, algo bastante trivial no cotidiano humano, porém, através da inserção de cores frias e 

escuras, o local passa a ganhar outras características. Esse início endossa ainda mais as 

particularidades comuns ao gênero literário conto. Já podemos depreender do título que há uma 

fusão entre as palavras consumidor e consumido. Ao longo da narrativa gráfica, há uma troca de 

papéis, pois o humano que tem a intenção de comprar carne é atendido por bovinos, que 

transforma este homem em bife. Notamos que essa troca de papel, naquele mundo estabelecido 

pelo autor, acontece naturalmente. O símbolo "®", que está associado a marcas de produtos e 

empresas, serve para identificar que determinada marca é original, registrada. O ser humano, por 

ser consumidor, tem registro para tal ato? Logo no título, o quadrinista procura, com o jogo de 

palavras, transparecer que há um descontentamento do consumido frente ao consumidor. 

 Na sequência dos quadrinhos, a personagem principal é orientada por alguém a pegar uma 

ficha para que seja atendido. Algo incomum num açougue, onde normalmente as pessoas 

enfrentam fila no balcão. Podemos notar também que há outras pessoas na fila, a exemplo da 

personagem, à frente, que informa sobre a necessidade de pegar a senha. A personagem, no 

entanto, não percebendo que há algo errado, pega a ficha, senta e aguarda o atendimento. Em 

seguida, como podemos ver na "figura 2", há uma mudança de cenário, executada quadro a 

quadro. No começo da "figura 2", há linhas arredondadas, representando uma das técnicas 

utilizadas no procedimento de hipnose, de fixação do olhar. A personagem começa a pensar, 

numa espécie de entressono, e, aos poucos, é transportado para outro ambiente. Neste ambiente, 

ele está participando de uma seleção de emprego. Sem dar uma palavra sequer, ele é entrevistado. 

A entrevistadora possui dentes que falam através da sua boca, e este momento, que parece um 

sonho, será revelador para a sequência dos quadrinhos. 

 

A REPRESENTAÇÃO DA VIOLÊNCIA E A DISTOPIA 

 

 A sequência quadrinística na "figura 2" é rápida, mas bastante significativa.  Ângela Dias 

(2005) comenta que há na ficção uma “tendência neodocumental […], com tinturas tardo-
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naturalistas…” (DIAS, 2005, p. 1), constituindo uma referência óbvia acerca da compulsão 

“pelas situações-limite da vida social.” (DIAS, 2005, p. 1). O que vemos na "figura 2" é 

justamente essa situação-limite em que a personagem principal se encontra. As questões sociais, 

o emprego, a relação com os amigos, tudo é posto de forma negativa frente à personagem. A 

imagem que representa a fala da entrevistadora, onde quem fala são os dentes, pode ser visto 

como um tipo de discurso padrão, que é bastante disseminado por várias vozes de caráter 

excludente e opressor. 

 A distopia é evidenciada nas questões sociais da personagem. Quando a entrevistadora 

afirma que em dois ou três meses ele estará habituado com a situação posta e que os amigos não 

sentirão a falta dele, pela falta de tempo, ela está anunciando uma mudança na vida da 

personagem. Que novo resto de vida será esse? O número da senha da personagem aparece no 

visor e, no último quadro da "figura 2", ele acorda. O ilustrador, ao inserir ondas para representar 

a mudança de cenário, conseguiu modificar o ambiente para que possamos inferir que aquela 

passagem se tratava de uma espécie de sonho. 

 Aquele homem sentiu medo ou terror com o possível sonho? Segundo Martin Heidegger 

(1976), há diferença entre os dois termos: "Nós estamos sempre com medo disso ou daquilo, uma 

coisa definida, que nos ameaça desse ou daquele jeito definido" (HEIDEGGER apud MATIAS, 

2013, p. 131). O medo é algo que nós identificamos, é algo palpável, concreto. Enquanto que o 

terror, ainda segundo Heidegger, "representa a impossibilidade essencial de definir o 'o que'" 

(HEIDEGGER apud MATIAS, 2013, p. 131). Acredito que a personagem não tenha entendido o 

significado daquele sonho, que, via de regra, é obscuro. No caso dele, o terror aumenta com o 

fato fantástico de haver dentes falantes na boca da entrevistadora. 

 Na continuação da narrativa gráfica, conforme podemos observar na "figura 3", a 

personagem finalmente será atendida por alguém, que está de costas. Surpreendentemente, 

quando o balconista se vira, a personagem se depara com um bovino. O quadro faz parecer que o 

personagem está sentindo náuseas, ou que hesita diante do inusitado (o que pode ser identificado 

pela mão na barriga e pelos desenhos circulares no ambiente), mas, ao contrário do esperado, a 

personagem parece não se importar com a figura do atendente e pede ao bovino várias opções de 

carne, e no final, com bastante ênfase, diz que fará um churrasco. A personagem parece não 

sentir medo nem terror diante do que está acontecendo. 
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 O clima tenso entre os bovinos e o humano empresta à narrativa um ar de pessimismo e 

negatividade, característica comum a narrativas distópicas. Conforme teoriza Moylan (2000), no 

fragmento abaixo, dentre as três variações distópicas possíveis, a narrativa gráfica analisada se 

encaixa na que "parecem ser aliados distópicos da Utopia", pois não há possibilidade 

transformada para aquele homem. Talvez haja uma ambiguidade em relação aos bovinos, pois o 

que pode ser distópico para um, pode ser utópico para outro, principalmente num cenário 

distópico, no qual se estabelece uma relação entre oprimido e opressor. Podemos afirmar que 

para a personagem principal a presença da distopia é totalmente acentuada, enquanto que para os 

bovinos, aquele ambiente distópico poderia ser a sua Utopia.   

[...] o típico texto distópico é um exercício em uma forma politicamente 

carregada de textualidade híbrida, ou o que Raffaella Baccolini chama de 

'gênero hibridizado'. Embora todos os textos distópicos ofereçam uma 

apresentação detalhada e pessimista da pior das alternativas sociais, alguns se 

afiliam com uma tendência utópica ao manterem um horizonte de esperança (ou, 

pelo menos, convidam leituras que o façam), enquanto outros apenas parecem 

ser aliados distópicos da Utopia, ao conservarem uma disposição antiutópica que 

previne toda possibilidade transformadora, e ainda outros negociam uma posição 

mais estrategicamente ambígua em algum lugar ao longo do continuum 

antinômico. (MOYLAN apud MATIAS, 2013, p. 135)
4
 

 

 Surgida no século XX, a distopia literária já possui grandes clássicos do gênero, como 

1984 (1949), de George Orwell, e Admirável mundo novo (1932), de Aldous Huxley. Em 

"Consumido®", "figura 4", notamos que os bovinos ficam surpresos com o termo churrasco, e se 

perguntam se este termo não estaria no grande livro. Em 1984, havia uma espécie de dicionários 

de não palavras, a Novilíngua, que restringia a quantidade de palavras no vocabulário da 

população para cercear cada vez mais a reflexão e o livre pensamento. No caso de 

"Consumido®", o termo churrasco está no livro dos excessos, junto a "cinefilia" e "3 carros na 

garagem". Assim, depreende-se que, para quem controla aquele sistema, a violência enfrentada 

pela personagem principal foi consequência de sua escolha, pois o seu pedido estava dentro do 

chamado livro dos excessos. Inclusive, conforme explica Rafaella Baccolini (2000), é 

característica da distopia o cerceamento da linguagem. 

                                                 

4
 Fragmento original: […] the typical dystopian text is an exercise in a politically charged form of hybrid textuality, 

or what Raffaella Baccolini calls ―genre blurring‖. Although all dystopian texts offer a detailed and pessimistic 

presentation of the very worst of social alternatives, some affiliate with an utopian tendency as they maintain a 

horizon of hope (or at least invite readings that do), while others only appear to be dystopian allies of Utopia as they 

retain an anti-utopian disposition that forecloses all transformative possibility, and yet others negotiate a more 

strategically ambiguous position somewhere along the antinomic continuum. 



7 

 

 

Através da história da ficção distópica, o conflito do texto tem frequentemente 

se transformado no controle da língua. Com certeza, a ordem oficial, 

hegemônica, de muitas distopias [...] reside, como observa Antonio Gramsci, em 

ambos: coerção e consenso. [...] o poder discursivo, exercido na reprodução do 

sentido e interpelação dos assuntos, é uma força paralela e necessária. 

(BACCOLINI apud MATIAS, 2013, p. 136)
5
 

 

 Toda a sequência desta narrativa gráfica nos traz estranhamento, pois os dois ambientes 

apresentados, embora comuns, possuem algumas características incomuns. Há, em vários 

momentos, traços da representação da violência. O ambiente, que é um açougue, pode ser 

analisado como uma metáfora para as relações sociais vigentes, em que, diariamente, por força do 

contexto violento em que estão inseridas, as pessoas, quando oprimidas, sentem o desejo de 

oprimir, numa troca de papéis que as favoreça. A narrativa faz encenar certo tipo de crueldade 

nesse desejo, pois são os bovinos, como uma espécie de vingança trazida pela inversão dos 

papéis, que irão transformar o humano em bife. Segundo Renato Cordeiro Gomes (2012), "Os 

meios e os medos tocam-se como mobilizadores sociais, transfigurando as formas em que se vive 

o espaço público e privado, e as narrativas que dão conta deles" (GOMES, 2012, p. 74). É esse 

tipo de transfiguração que acontece em “Consumido®”, onde os "meios e os medos" estão 

totalmente inseridos no contexto distópico e violento da narrativa.  

 Na literatura contemporânea, é recorrente a utilização de imagens violentas como 

elemento de apelo estético da narrativa. Em "Consumido®", apesar de não haver a demonstração 

intensa e explícita de sangue, em todo o ambiente há a predominância de tons vermelhos e 

laranja, no qual a crueza é revelada no tratamento que os bovinos dão ao humano, resultando uma 

metáfora a insurgência do oprimido, ironicamente representada na frase "uns filés muito frescos".  

 No fragmento apresentado logo abaixo, Renato Cordeiro Gomes (2012) evidencia esse 

caráter potencializador da mídia em reciclar a violência gerando ainda mais violência, exibindo-

as diariamente, o que será percebido com bastante recorrência na literatura contemporânea, 

porém, de forma crítica. 

A redundância e o paroxismo desse tipo de imagem, que exibe corpos mutilados 

e muito sangue, permitem evocar aquela pergunta do crítico se estamos 
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 Fragmento original: Throughout the history of dystopian fiction, the conflict of the text has often turned on the 

control of language. To be sure, the official, hegemonic order of most dystopias […] rests, as Antonio Gramsci 

observes, on both coercion and consensus. […] discursive power, exercised in the reproduction of meaning and in 

the interpellation of subjects, is a parallel and necessary force. 
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condenados a reciclar a violência/crueldade sem conseguir sair dela, gerando 

mais e mais violência, ou mais imagens violentas, traços de uma brutalidade 

humana que se retroalimenta pelas doses servidas diariamente pela mídia. 

(GOMES, 2012, p. 75) 

 

 No entanto, em " Consumido®", a representação da violência não é caracterizada de 

forma simples, como geralmente a mídia concebe, com imagens "reais" da violência. Há uma 

crueldade que se liga aos problemas existenciais do ser humano, como a sua posição social, quer 

seja positiva ou negativa dentro dessa hierarquia, quer esteja no centro ou à margem, numa 

situação-limite. Ao transformar o corpo humano em bifes, o quadrinista aponta para o 

questionamento da fragilidade e miséria do corpo humano, que é tratado apenas como osso, pele, 

sangue e carne, tal qual um bovino. Gomes (2012), no fragmento abaixo, discute claramente essa 

questão, trazendo ao cerne o que Artaud chamou de crueldade ontológica. 

Para Artaud, não significa teatro de terror e de sangue, como o senso comum 

explorado pela mídia concebe. Não se trata absolutamente de uma crueldade 

física ou mesmo moral, mas, antes de tudo, de uma crueldade ontológica, ligada 

ao sofrimento de existir e à miséria do corpo humano. (GOMES, 2012, p. 76) 

 

 Na "figura 5", é possível observar que os bovinos conduzem o humano a um local de 

abate, onde ele é cortado e triturado, sobrando apenas a sua cabeça, que é, ironicamente, 

descartada. Há de se notar que apesar de a cabeça ter sido cortada, o humano ainda apresenta 

expressões faciais, acompanhando, com o olhar distante, toda a cena. Obviamente, enquanto ele é 

abatido, sua cabeça ainda apresenta alguma expressão de dor, que é logo substituída por certa 

incredulidade em relação ao que está acontecendo. A personagem principal é, assim, direcionada 

a um caminho sem saída. Segundo Roberto Moreira, conforme citado por Gomes (2012, p. 82), 

"essa situação de personagens sem saída, à mercê de um destino opaco e cruel, tem se revelado 

uma das vertentes atuais da ficção brasileira". Gus Morais acompanha essa tendência, nos 

mostrando, através de texto e imagem, que a dor das personagens vai além da física e moral. 

 No último quadrinho de "Consumido®", a cabeça da personagem é jogada na lixeira, pois 

os bovinos não sabem o que fazer com ela. Este ato pode ser entendido como uma metáfora para 

a questão da racionalidade humana frente a dita irracionalidade animal. O jogo ficcional deste 

quadrinho inverte a situação dos bovinos, que, naquele universo raciocinam, enquanto que o 

humano é sempre direcionado, sem raciocinar, sem refletir, tendo o seu cérebro descartado, pois 

não servia para o açougue. Mogin (apud GOMES, 2012, p. 84), traz a reflexão de que "quando a 
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violência é reciclável, a sociedade pode sobreviver a ela, não cedendo sob seu peso acumulado à 

condição de que os heróis substituem os assassinos e os guerreiros".  

 Podemos notar nessa narrativa gráfica, que o dito herói humano foi substituído por outros, 

que podem ser os heróis dos animais que são sacrificados para o consumo humano ou, ainda, o 

heróis dos humanos que, como vítimas de um sistema extremamente opressor, são tratados como 

animais de corte, sacrificados e exibidos na televisão. 

 

CONCLUSÃO 

 

 Em busca de narrativas gráficas que dialogassem, de certa forma, com a tradição 

utópica/distópica na literatura, encontramos algumas publicações, como "O Doutrinador", do 

ilustrador Luciano Cunha e também o livro, Privilégio e outras histórias (2012),  do quadrinista e 

ilustrador Gus Morais. Dentre essas opções, escolhemos, para análise, "Consumido®", primeira 

narrativa gráfica do livro de Morais. 

 A nossa análise nos permitiu estabelecer diálogos entre os estudos da distopia, dos novos 

realismo e da representação da violência na literatura contemporânea. Acreditamos que a 

relevância do artigo está no fato de ter conseguido dialogar com essas vertentes numa obra 

brasileira contemporânea e independente, que, apesar de não ter traços reais, não perdeu a 

principal característica do gênero literário realismo, que é a crítica social. Acreditamos, com a 

divulgação dos resultados dessa pesquisa, que estamos contribuindo com produção científica para as 

áreas de conhecimento aqui envolvidas. 
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ANEXOS 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 1 − Consumido® − p. 9 

Figura 2 − Consumido® − p. 9− 10 
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Figura 3 − Consumido® − p. 10 

Figura 4 − Consumido® − p. 11 

Figura 5 − Consumido® − p. 11 



12 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
SCHØLLAMMER, Karl Erik. Ficção brasileira contemporânea. 2 ed. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2011. (Coleção contemporânea: Filosofia, literatura e artes). 

 
MORAIS, Gus. Privilégios e outras histórias. São Paulo: Ed. do autor, 2012. 

 

CUNHA, Luciano. O Doutrinador. Disponível em: <http://www.odoutrinador.com.br/>. Acesso em: 

11 ago. 2015. 

 

Troféu HQ Mix. Disponível em: <http://trofeu-hqmix.blogspot.com.br/2013/03/saiu-lista-de-pre-

indicacoes.html>. Acesso em: 11 ago. 2015. 

 

NICOLAU, Marcos (et tal). Comunicação e Semiótica: visão geral e introdutória à Semiótica de 

Peirce. Disponível em: <http://www.insite.pro.br/2010/agosto/semiotica_peirce_nicolau.pdf>, 2010. 

Acesso em: 11 ago. 2015. 

 

MORAIS, Gus. Quadrinhos do Gus MOrais. Disponível em: <http://www.gusmorais.com/>. Acesso 

em: 11 ago. 2015. 

 

SALES, Michelle. Um olhar para o realismo: da geração de 70 anos novos realismos. In: 

MARGATO, Izabel; Gomes, Renato Cordeiro. (Orgs.). Novos realismos. Belo Horizonte: Editora 

UFMG, 2012, p. 261-271. 

 

DIAS, Ângela Maria. As cenas da crueldade: ficção brasileira contemporânea e experiência urbana. 

In: _____. Estudos de literatura brasileira contemporânea, nº 26. Brasília, p. 87-96, jul./dez. 2005. 

 

CORTÁZAR, Julio. Alguns aspectos do conto. In: _____. Valise de cronópio. Tradução Davi 

Arriguci Jr. e João Alexandre Barbosa. São Paulo: Perspectiva, 2006. 

 

MATIAS, Marcus V. Cicatrizes urbanas: narrativas da violência na ficção detetivesca. 2013. 160 f. 

Tese (Doutorado em Estudos Literários) – Faculdade de Letras, Universidade Federal de Alagoas, 

Maceió, 2013. 

 

GOMES, Renato Cordeiro. Por um realismo brutal e cruel. In: MARGATO, Izabel; Gomes, Renato 

Cordeiro. (Orgs.). Novos realismos. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2012, p. 71-89. 

 


