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     Para apresentar os convidados, já começo pedindo desculpas. Como é de praxe,
o escritor convidado escolhe o tema a ser desenvolvido. Porém, quando convidei
Diana Moura [amiga que conheci em Portugal, em 2019], ela sugeriu o tema
"Dragões" e eu expandi para "bichos fantásticos": queria ter onde pisar ao lado
deste talento da literatura portuguesa.

     Para ilustrar o tema de animais imaginários, que tal revolucionar com um ilustrador
especialista em animais reais? Welves Maia [amigo que conheço há quase 20 anos] é
biólogo e tem se aventurado na ilustração de pequenos seres.

     Entre seres fantásticos [conhecidos, desconhecidos ou imaginários], lembremos que o
virtual é intangível; mas, se foi criado, é real.

     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].

     Pretende ser um projeto pequeno: num primeiro momento,
terá mais ou menos cinco páginas, sempre haverá um tema
em comum entre os textos da mesma edição e sempre haverá
um ou dois convidados, que nos presentearão com seus
talentos.
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Ê Dentro de tantos hectares de grande mata; mesmo com o teu

silêncio imerso na sinfonia dos pássaros; mesmo com tuas pegadas
largas e atentas para não pisares em gravetos; mesmo com teus
olhos arregalados de quem procura e nada encontra; ela te vê.

"Não dês as costas à fera" só serve se tu a vires primeiro.

CA Ribeiro Neto
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Folhetins espalhavam a notícia pelas terras: “Drácoris Morto! Nem um Rei
aguenta sem comer!”, “Dragões Extintos! Venha comprar o seu lote no que foi
o reino dos dragões!”. As terras eram ocupadas pelos homens que vinham de
terras distantes para ver a queda do Reino do Dragão.

       A neve caía lá fora por entre o som perturbador dos sinos que pareciam
anunciar o fim de uma espécie. Drácoris deambulava pelos corredores do salão
inferior, enquanto um homem desengonçado e magro, com o cabelo e a cara a
escorrer suor, se debruçava sob os fornos do palácio.
       - Temos progressos? – perguntou o Rei, mas a voz saiu-lhe demasiado dura e
decisiva.
       O homem tremeu, sem que o queixo se levantasse para as alturas, tamanha era a
diferença entre o seu pequeno corpo e o monstro que o circundava.
       - Não, senhor... Não conseguimos... – disse num tremor - Tenho tentado de tudo
e... segundo os livros que me deu, do ovo deve nascer o príncipe e, com o calor,
acordar... Mas, senhor... - hesitou - por mais que nos fornos o fogo o aqueça, é como
se não fosse um ovo, senhor, como se fosse uma pedra...
       -  Sete semanas e nada?! – rugiu Drácoris num sopro ameaçador. - De que me vales,
se nem um ovo consegues pôr? Não te chamam de médico na cidade dos homens?!
       - Mas, senhor, meu Rei, - tentou o homem tremendo que nem varas verdes – é
que... bem,  é que... é que eu... sou médico, mas de medicina humana!
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       Nas terras do Norte, por entre a terra gelada de um inverno vigoroso,
montanhas e escarpas, dragões e homens levantavam os corpos doridos e
cansados, rastejando e limpando as feridas... homens e dragões levantavam
os corpos para uma última batalha.
       Nessa noite, Drácoris não dormiu... Um Rei não dorme enquanto o seu
reino cai. Sob as escamas duras, sentia já nas entranhas o fim dos seus dias.
Por si tinham morrido dragões e homens todos os dias, numa guerra que
parecia não ter fim.
       Drácoris, dos seus oitocentos anos de vida, tinha travado demasiadas
batalhas contra os homens e sempre tinha vencido. Mas, desta vez, tudo era
diferente... Por toda a parte do mundo, aos 4 ventos, anunciava-se a sua morte.

       Rodeado por um exército de homens sem fim, há meses, o Reino dos Dragões viu
as suas fronteiras extinguirem-se e os seus definharem lentamente, sem água, sem
comida e sem esperança... a fraqueza tomava conta dos corações dos dragões um
a um. E onde não há esperança, há doença e medo e essas destroem o que resta
dos que ficam.



o médico se afastava, um  rugido de tristeza e dor ecoou pelo palácio e Drácoris
irrompeu pelos ares, sob a neve gelada, deixando para trás um palácio que seria a
última lembrança da era dos Dragões.
       Lá fora, homens aos milhares enfrentavam os dragões num assalto final, que havia de
ditar a queda de todos os dragões um por um. Drácoris subiu aos céus com um ovo
resguardado debaixo da asa, enquanto, sob o seu corpo, se insurgia flecha sob flecha. O
seu mundo havia de ruir e ele com ele, mas o seu filho, o último dragão... esse, ele tinha
que salvar!
       Sob a neve gélida que caía, Drácoris voou, voou noite dentro e dia fora, durante
dias...  A neve pesava-lhe sob o corpo, os músculos doíam-lhe e o manto de neve nas
montanhas era tal, que Drácoris já não distinguia o céu da terra...
       Foi aí que, por fim, o cansaço venceu o Rei. Drácoris, outrora forte e invencível,
agora apenas cansado, caiu sob a terra gelada.
       E ali ficou submerso, sob a neve que caía, o último rei dos dragões adormecido
pela eternidade... 
       Mas o Ovo que carregava, esse rolou devagar por entre a neve como que
conquistando o seu destino, desceu em rodopios e declives do sopé da montanha até
à palha quente dos estábulos. 
       E ali havia de nascer e viver sob as montanhas geladas do norte, por entre pescadores
de baleia... O último dragão viveu e cresceu lado a lado com a criança.
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Diana Moura

         - VAI-TE, HOMEM! Segue pelos túneis que das
masmorras levam à cidade dos homens antes que eu faça de
ti o meu jantar! E liberta os homens que lá encontrares se te
aprazer, que, antes que anoiteça, este palácio há de arder e
ruir sobre si, levando consigo a nossa história e quem nele se
encontrar!
       Nunca umas pernas correram tão depressa. À medida que



       Apesar de, na época, ter meus 13 anos, de ajudar meu pai na organização
dos sacos de milho e de jogar bola no campinho de areia, eu ainda estava
sem sono. Já passando das duas da madrugada e nada dos olhos pregarem.
Para esperar o sono, contava as telhas da casa sem forro, jogava uma bolinha
de papel para cima e pegava de volta, ajeitava minhas coisas no armário feito
de tábua e tijolo vermelho. O sono não vinha.
       Abri a janela do quarto que dava para o terreiro e por onde entrava o
vento que vinha do mar. Fiquei olhando as estrelas, tentei contá-las e logo
percebi a impossibilidade; afinal, uma estrela começou a planar, sem objetivo,
na minha direção, desceu e entrou no quarto. Era brilhante demais para eu
entender o que era aquilo. A estrela pousou na cama. Aquilo era o sono que
chegou e não me encontrou no canto certo? A luz foi diminuindo,
enfraquecendo, até que se apagou por completo. Seria um vaga-lume?
       Buliçoso, cheguei perto. Era um besouro, certeza, mas era grande demais
para ser vaga-lume. Toquei. A luz foi voltando e aumentando, aumentando,
aumentando, até o quarto parecer não ter mais cor. Tudo parecia ser branco
azulado. Mas menino é um bicho fantástico. Toquei de novo. Caí dentro da
luz. Não cobre esclarecimento, não espere que eu explique o que eu não
entendo até hoje. Mergulhei na luz do besouro, como se estivesse no espaço.
Parecia estar num breu com muitos pontos brancos de luz. Seriam todos
besouros da mesma raça? Mas eles voavam em dupla. Inseto forma casal?
       À medida em que eles se aproximavam, percebi: eram olhos. Quando
chegaram perto, desmaiei. Acordei na minha cama, quase do mesmo  jeito.
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os Este livro se torna até óbvio, de tão

importante para a literatura
brasileira. A demonstração de como
a miséria provocada pela opressão e
indiferença à dor do próximo pode
transformar seres pensantes em
animalescos, alguns sem ter sequer
nome. O uso dos verbos para expor
os atos dos humanos como o de
animais é um dos detalhes que
tornam esse livro tão único. A cereja
do bolo é a Baleia, a cachorra da
família, sem dúvida a personagem
mais cativante do livro inteiro.
Leitura mais que necessária e
atemporal.
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O Grande Livro dos Monstros, Fadas,
Dragões e Gigantes é o livro ideal
para reencontrar a magia, tantas
vezes esquecida no frenesim das
obrigações do dia a dia. Um livro
repleto de lendas e mitos sobre os
animais mais fantásticos. Neste livro,
vai encontrar lendas de Hipogrifos,
Fadas ou Dragões e vai saber
exatamente a zona geográfica da
origem dessa lenda. Algumas lendas
vai reconhecer, histórias antigas
como a de Ulisses e o Ciclope, mas
muitas serão novas e refrescantes,
levando-o a descobrir a mitologia
nórdica e grega, entre outras, e os
animais mais fantásticos, como o
grifo e o minotauro.
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siga:  instagram.com/efeito.coliteral/

Esta é a nossa 4ª edição.
Para ler a terceira, acesse:

bit.ly/369jH2b
E, para acompanhar as próximas edições,

EDITORA

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.C
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@caribeironeto

@welvesmaia

é biólogo, professor. Depois de décadas, como se não
bastassem os hobbies em música, tecnologia e ciclismo, voltou
a praticar desenhos.
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@diana.moura

Escritora, formada em Línguas e Literaturas pela Universidade
do Minho, trabalha como Marketeer desde 2014. Tem escrito e
publicado conto e romance sob diversos pseudónimos. Tem
publicações em formato impresso e digital. Na categoria de
contos, o seu primeiro livro foi A Sombra do que Somos, Corpos
Editora (2008); num projeto com o Nordic Black Theater de
Oslo, escreveu o conto Talking bones, Uppsala Anthology (2011);
depois vieram o conto de Natal Glowing lights, The Moose 
 (2011),  revista  da  Universidade  de  Oslo, e o conto de
fantasia
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Standing Land, Kindle Edition (2015). Na categoria de romance, publicou Avenida
Dezembro, Kindle Edition (2015), também publicado em norueguês Desember Gata, Kindle
Edition (2015). Atualmente frequenta o Mestrado em Humanidades Digitais na
Universidade do Minho.

http://instagram.com/efeito.coliteral/
http://bit.ly/369jH2b
http://linktr.ee/caribeironeto
https://twitter.com/caribeironeto
https://www.instagram.com/welvesmaia/
https://www.facebook.com/diana.moura.9/

