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- C O N S O A N T E -

Na multidão, seu silêncio é escolha,
alerta, contemplação ou conselho? Hein?

E-feito Coliteral tem a proposta de ser
uma revista [por ser uma publicação de
charme visual para além do preto no
branco] literária [sim, mas lateralmente
abraçada a outras artes] digital [pois ela
é pensada para ser lida em dispositivos
eletrônicos] mensal [um pequeno suspiro
de literatura para quem não está com o
hábito da leitura em dia].

A edição de setembro tem a participação
especial da Shi Lishan | 史丽珊  [mas você
pode chamá-la de Susana, o nome ocidental
que ela adotou], uma chinesa talentosíssima
tanto na escrita, quanto na fotografia.
Aproveitem.
Leia com carinho e diga-nos o que achou, do que
gostou e em que podemos melhorar. Boa leitura.

Pretende ser um projeto pequeno: num
primeiro momento, terá mais ou menos
quatro páginas, sempre haverá um tema em
comum entre os textos da mesma edição e
sempre haverá um ou dois convidados, que
nos presentearão com seu talento.
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在⼈群中，你的沉默是选择，

是戒备，是沉思还是⼀种理智？
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AS QUATRO ESTAÇÕES DO
ANO EM PEQUIM

Uma brisa de primavera passou,
tornando os galhos adormecidos em torno

da Grande Muralha verdes;
O coaxar das rãs, no verão, apareceu,
perturbando os lótus no lago Kunming,

no Palácio de Verão;
Uma folha de outono flutuou,

animando as trilhas da floresta
no Parque Xiangshan；

Um floco de neve no inverno caiu,
despertando seiscentos anos

de história extraordinária 
da Cidade Proibida.

北京的四季
⼀阵春⻛吹过，

吹醒了⻓城边上沉睡的枝丫；

⼀阵蛙声鸣起，

惊扰了颐和园昆明池⾥的满池荷花；

⼀⽚秋叶飘零，

热闹了⾹⼭上的林间⼩道；

⼀⽚雪花坠落，

唤醒了紫禁城六百年的峥嵘时光。

Shi Lishan | 史丽珊 [Susana]
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- T R A D U Ç Ã O -
Beijing | ;*

-                              -

[CA Ribeiro Neto | 卡洛斯 ]
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北京
它是⼀座古⽼的城市，

⻅证了中国三千多年的历史；
它是⼀座现代的城市，

汇集了中国的⾼新科学技术；
它是⼀座安静的城市，

回响着古刹中的晨钟暮⿎；
它是⼀座热闹的城市，

迎来⼜送⾛⽆数国内外的旅客。

它是⼀座梦想的城市，
⽆数智者渴望在这⾥⼤展宏图⽃志；

它是⼀座令⼈失落的城市，
多少⼈饱受挫折从此⼀蹶不振；

它是⼀座繁华的城市，
拥挤的街道总是传来欢声笑语，

它是⼀座孤独的城市，
让⼈难以找寻⼀个叫做家的东西。

- P E Q U I M -
É uma capital antiga,

que testemunhou mais de três mil anos de história da China;
É uma capital moderna,

que reúne a alta tecnologia científica e tecnológica do país;
É uma cidade tranquila,

que ressoa o sino da manhã e o tambor da noite
dos antigos templos;

É uma cidade animada,
que recebe e despede inumeráveis turistas nacionais

e estrangeiros.
É um lugar dos sonhos,

onde os talentos ansiosos vieram para mostrar suas ambições;
É um local deprimente,

onde tantas pessoas sofreram frustrações
e não têm mais vontade de lutar;

É um sítio movimentado, 
onde as ruas lotadas sempre vêm com risos,

É um lugar solitário,
onde é difícil encontrar uma coisa que se chama casa. 
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     Uma noite e um dia em Pequim e volto ao
Brasil. Depois de 18 meses nessa imensidão,
de tantos olhares a disparar calma, volto sem
querer voltar e com saudades a saudar.
     E no turbilhão dos últimos detalhes para o
voo, me pego com um tempo livre, mínimo.
Venci o frio e fui à Cidade Proibida, enorme,
extraordinária, imperial. Andei. Andei com
sede de ver tudo que desse, sem me
preocupar com mais nada, registrando tudo
na gaveta da memória melancólica da
incerteza.

     Um gato malhado me encara com olhos
castanhos, gesticula um chamado e eu o sigo. O
que meu guia queria me apresentar? Eu não
sabia; ele certamente que sim. No Jardim
Imperial, os poucos turistas se afastavam do
frio, o gato malhado de olhos castanhos para,
lambe a pata e a passa na orelha de trás para
frente: o convite ao passeio permanecia.
     Segui calmamente até umas plantas baixas,
de pequenos frutos vermelhos, em ramo. Para só
com a cabeça à mostra; vira-se com olhos já
vermelhos; anda em ré sumindo quase
completamente: os olhos, intensos, encarnados,
a disparar, continuam a brilhar.
     Está na hora de voltar.

DE MALASSOMBRO

- G I N S E N G -

[CA Ribeiro Neto | 卡洛斯 ]
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Um romance muito conhecido na China, foi traduzido para
português por Tiago Nabais e publicado em Portugal, em
2018. Ao descrever a vida miserável do protagonista, este
livro diz aos leitores o verdadeiro significado da vida - as
pessoas vivem para viver. Sinopse: Depois de esbanjar a
fortuna da família no jogo e em bordéis, o jovem Fugui
instala-se numa quinta para fazer um honesto trabalho de
agricultor. Forçado pelo Exército Nacional a deixar a família,
Fugui assiste aos horrores e privações da Guerra Civil, para
anos depois ser envolvido na teia de dificuldades criadas
pela Revolução Cultural. Abandonado e acabando por ter
como única companhia um boi, Fugui torna-se um modelo de
autenticidade e resiliência.

- V I V E R - de Yu Hua -

Li esse livro em 2012 e me encantei. Xinran é uma chinesa
que fez sucesso como radialista, primeiramente na China, e
depois em Londres. No campo literário, ela atingiu um
sucesso tremendo com seu primeiro livro: 'As boas mulheres
da China'. Com o 'O que os chineses não comem' ela
apresenta uma série de crônicas publicadas no The Gardian
que trata justamente dos choques ao encarar o mundo
ocidental. Mas, vale a autocrítica conjunta, nós também não
sabemos muito sobre a China e os chineses. Que tal
conhecermos mais? Meu próximo livro dela será 'Enterro
Celestial'.

- O QUE OS CHINESES NÃO COMEM - de Xinran -

INDICAÇÃO DA LI SHILAN | 史丽珊
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Messejanense antes de fortalezense, já tem mais de 15 anos de
literatura, passando por todos os passos possíveis na cadeia do
livro, destacando-se as publicações, em 2012, do seu primeiro
livro, impresso, Meio Humano, Meio Urbano  e, em 2020, do
segundo, digital, Como é Triste um Choro Contido
[linktr.ee/caribeironeto]; a organização do Grupo Eufonia de
Literatura ; a curadoria da revista literária virtual  Vem-vértebras;  
e o trabalho de produção editorial em função da Editora Et
Cetera . Atualmente cursa o Mestrado em Humanidades Digitais,
pela Universidade do Minho.

- CA RIBEIRO NETO | 卡洛斯 -

@caribeironeto

ÔNICA POEMA MINICONTO MINICRÔNICA DICA DE LIVRO ROMANCE  filosofia aforismo CONTATOS

Natural de Yunnan, República Popular da China. Concluiu o
curso de graduação na Universidade de Estudos Estrangeiros
de Tianjin, na China, e atualmente está a frequentar o curso de
mestrado em Português Língua Não Materna - Português
Língua Estrangeira (PLE) e Português Língua Segunda (PL2), na
Universidade do Minho, em Portugal.

- SHI LISHAN | 史丽珊 [SUSANA] 

shilishan678@gmail.com

siga:  instagram.com/efeito.coliteral/

Esta é a nossa 2ª edição.
Para ler a primeira, acesse:

bit.ly/39KZJdC
E, para acompanhar as próximas edições,

http://linktr.ee/caribeironeto
https://twitter.com/caribeironeto
http://instagram.com/efeito.coliteral/
http://bit.ly/39KZJdC

