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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 sete 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.

Desta vez, o tema (Tempo) foi escolhido
por nosso fotógrafo, Elias Sampaio.
Além da sensibilidade com suas
imagens e como aborda a temática, em
breve, ele voltará para mostrar também
sua arte com as palavras.

Para escrever sobre este tema, fui atrás
de uma especialista: Carmen Lima.
Além de escritora, professora e
pesquisadora, tem horas e horas de
reflexões sobre o tema e sobre como
ele pode escapar das mãos. Ler é uma
forma de tê-lo rentável. Cuida.
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Criança
Quando criança,
só queria ser adulta. 
Que péssima ideia.

CA Ribeiro Neto



Abantesma
Tic tac
Na cama larga, tento pegar no sono
Tic tac
Apago a luz, no escuro não se veem sombras
Tic tac
Me arrepio, tremo, suo frio 
Tic tac 

Tic tac
Suspendo a respiração
Está lá, tic tac, sei que está
Me reteso e devoro o grito
Tic tac

Tic tac
Sinto um peso no ar
O coração a me engasgar
No ouvido direito, um sussuro
Tic...

Carmen Lima

Anacrômico
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malassombro
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A curiosa sensação de: o ano voou,
mas cada mês durou noventa dias.

CA Ribeiro Neto



À espera
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       Ali, sentada na cama, com os olhos cerrados, o tempo voltava para ela. Finalmente
ergueu-se. Perfumou-se pouco, usou quase nada de maquiagem. Prendeu o cabelo
comprido, fazendo um cocó no alto da cabeça. Assentou no corpo o vestido longo. Em
tempos de pandemia, todos usam máscaras; com ela, claro, não seria diferente. Pôs os
óculos escuros. Era hora.
       Ao sair do quarto, o marido a esperava. Desde que se casaram, há mais de 10 anos,
ele ia com ela a todas as consultas. Estava com ela o tempo todo, na verdade. Entraram
no carro e seguiram em direção ao consultório do médico. Da médica, quero dizer,
porque as consultas sempre eram marcadas com pessoas do mesmo gênero. Era uma
sororidade bonita de se ver. Imersa em seus pensamentos e planos, assustou-se por um
segundo com a frenagem brusca. O carro e o tempo pararam. Haviam chegado.
       Desceram do carro e entraram na clínica como sempre estiveram: juntos. Dirigiram-
se à recepcionista que anotou o nome dela e, em menos de 1800 segundos, disse a ela
que já poderia entrar no consultório. O marido, como de costume, levantou-se para
acompanhá-la. A recepcionista, porém, empatou-o com a frase que, de tanto repetir, já
saía mecanicamente: “Por favor, por motivos de segurança no combate à Covid-19, não
é permitida a entrada de acompanhantes nos consultórios”. Ele quis insistir, mas a
recepcionista olhou para o segurança, que se mostrou apto a agir instantaneamente.  
 O marido sentou-se. A mulher entrou, então, sozinha no consultório. O tempo urgia.
       Diante da médica, presa entre o que talvez já não fosse e o que talvez viesse a ser,
ela era. Sem que a médica pedisse, tirou a roupa, a máscara e os óculos. Levou o dedo
indicador à boca, em um pedido pactuante de silêncio, e entregou à doutora um papelote
com seu nome completo, seu endereçoe um número de
telefone: 180. Carmen Lima
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        Certa vez, e começo assim por não saber precisar quando esse causo 
aconteceu, havia Moitas, um lugarejo esquecido pelo mundo, pelo Brasil, 
pelo Ceará, por Amontada e por seus respectivos governantes.
Moitas era uma terrinha bem calma, pacata, quase sem crimes, 
quase. Como quase todo lugarzinho do interior cearense, 
havia lá uma secular briga familiar. A motivação inicial das 
mortes ninguém lembra mais, mas as de agora é tudo para 
vingar a morte anterior, num ciclo vicioso.
        Josefa Viana, ainda de luto pelo marido recém falecido, 
teve que sair dos afazeres domésticos para assumir 
a enxada. A raiva apertava sua mente e seu coração. 
As enxadadas quebravam a terra seca, na esperança de 
que as águas do rio Aracatiaçu e do mar continuassem 
a hidratar aquela região. Com golpes mais profundos que 
o recomendado para o cultivo, veio um barulho diferente: POC. 
Ela se abaixou e começou a cavar para descobrir o que era aquilo.
        Eis que Josefa desenterrou uma botija de barro, de gargalo 
fino e longo, de boca lacrada e, ao balançar, o som que fez 
pareceu muito  o som de moedas a tilintar. Seus olhos brilharam 
com a expectativa de ver brilho de sol incandescente no ouro. Colocou 
a botija no chão e deu uma enxadada no gargalo. De repente, saiu uma 
fumaça roxa pelo buraco, parecendo que viria uma tempestade, coisa rara 
por aquelas bandas.
        Da nuvem surgiu um ser: da cintura pra cima, com jeito de gente, da cintura para baixo, era só fumaça.
Josefa não soube o que dizer e duvidou do que estava vendo. O ser começou a prosa:
        - Olá, minha Senhora! Eu sou um ifrit e fui preso nesta botija. Primeiramente, diz-me o teu nome.
        - Ifrit? Ér... pode chamar de Josefa mesmo.
        - Bem, Senhora Josefa, como agradecimento por teres me concedido a liberdade, ofereço-te três desejos.
           Pensa bem antes de pedires.
        A mulher era esperta e preferiu gastar o primeiro pedido para conferir se realmente a coisa funcionava:
        - Bem, se é assim, meu primeiro desejo é que esta lavoura toda esteja semeada e todo o cultivo nasça
          rapidamente. Não só o feijão e o milho que plantei, mas pés de tudo que é fruta.
        - Teu pedido será concedido, Senhora Josefa.
        E assim aconteceu: nasceram várias árvores, cheias de frutos, alguns que ela nunca havia visto. Assustada, 
ela entendeu a potencialidade disto tudo.
        - Meu segundo pedido é que meu marido volte a viver, mas que, a partir de agora, ele faça só o que eu ordenar.
        - Assim será, minha Senhora.
        Então, seu marido surgiu ao seu lado como um zumbi adestrado. Até a marca da bala na testa estava lá.
        - Obrigada, seu ifrit! E agora, meu último desejo é que toda a família do assassino do meu marido pare de respirar.
        - Nem tudo é vingança e nem tudo em que acreditamos é a verdade. Teu desejo será realizado, tal como pediste.
        De repente, Josefa e seu marido começaram a sufocar.
Antes de parar de pensar, a conclusão veio: morreu sabendo,
enfim, o que motivou o início da guerra entre os dois sobrenomes.

O ifrit
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O Tempo
e o Vento

A volta ao mundo
em 80 dias
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Quem me conhece está cansado de escutar eu falar sobre
esta sequência do Érico Veríssimo. O Tempo e o Vento é
uma trilogia, que pode ser mais facilmente encontrada
dividida em sete partes. Nele encontramos a história de
uma família, que se mistura com a da cidade, com a do Rio
Grande do Sul e até influenciaria a história do Brasil. É
aquele tipo de história que envolve o leitor, que você se
sente até parte desta família e faz você, leitor, se sentir
até meio parente do Érico.

CA Ribeiro Neto

O que você conseguiria fazer em 80 dias? Phileas Fogg tem
como objetivo dar a volta ao mundo. Depois de fazer uma
aposta com os amigos, o inglês parte em uma viagem que
será repleta de aventuras, na companhia de seu empregado,
Jean Passepartout. Considerando que o livro foi escrito no
séc. XIX, a viagem já era, por si só, uma aventura imensa! 

Acompanhar esta jornada contra o tempo leva-nos a conhecer incríveis paisagens e
cidades, viajando nos vários meios de transporte usados pelos personagens. Esta obra-
prima de Júlio Verne traz um momento mágico de leitura para qualquer idade.

Carmen Lima
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siga:  instagram.com/efeito.coliteral/

Esta é a nossa 7ª edição.
Para ler a sexta, acesse:

bit.ly/3pGx8ND
E, para acompanhar as próximas edições,

A POEMA MICROCONTO MICROCRÔNICA DICA DE LIVRO ROMANCE  filosofia aforismo CONTATOS

@caribeironeto

@elias.sampaio.photo

fb/AlemMar
LinguaPortuguesa

É Licenciada em Língua Portuguesa e Literaturas Brasileira e Portuguesa – pela
Universidade Federal do Ceará (UFC) – e Especialista em Psicologia das Relações
Humanas – pelo Instituto de Estudos Superiores do Ceará (INESC). Participou 
de várias coletâneas literárias; entre elas, a Antologia Rosa dos Ventos, Roda 
de Versos. Em 2017, foi premiada pelo poema Quimera. Além de ser professora 
de Língua Portuguesa e Cultura Brasileira, é ainda Formadora Educacional,
colaborando com a formação continuada de outros professores, nas áreas 
de Elaboração de Materiais Didáticos, Escrita Criativa e Didática.

Carmen Lima

Elias Sampaio
É formado em Letras pela
Universidade Federal do Ceará 
e é estudante de Fotografia.
Escreve poemas e está
preparando seu primeiro 
livro de contos.

CA Ribeiro Neto                                                                       

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.
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