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EDITORA



     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].

     O convidado para escrever esta edição é Hermes de Sousa Veras, escritor que
deixou muitas marcas em Fortaleza, onde nasceu, e incorporou muito de Ananindeua,
onde mora atualmente. Ele é um mestre nos microcontos, aconselho demais conhecê-lo
para além daqui no Bodega do Hermes e o Eita! Nem viu.
     Como o Hermes escolheu o tema Necromancia, foi uma escolha natural convidar a
aquarela de Patrick Camelo para compor as ilustrações desta edição. Em seu
Instagram, é possível ver sua habilidade ímpar com a pintura.
     Você vai ler uma edição mais sombria, porém, bem criativa. Caso precise, leia
durante o dia e em companhia. 

     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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Dentro da noite eterna da consciência de uma
mente tacanha, brotou um ser. Digo ser por não

possuir, no escasso vocabulário mortal, nome
mais exato. Entre a sombra e o fluido, rastejou

por eras, alimentando-se dos impulsos estreitos da desmedida
razão humana. Muitas foram as formas criadas para que tal

cria-tura não engolisse o mundo. Contam os antigos que a
maneira eficaz de frear tamanho espectro é contando

histórias. Tanto faz se em prosa ou verso, soletradas
pela voz ou dedilhadas, batucadas e assopradas por

instrumentos musicais. A longa ignorância faminta
aplaca-se diante do narrar, esse modo de embaralhar

o tempo. Mas quando o ponto final dessa história chegar,
só outra para adiar a bocarra algoz do medo,

e assim sucessivamente;

Verbete: necrologia

Hermes de Sousa Veras



       Como uma assombração ‘ganha vida’? Talvez com a imprecisão de
quem tem certeza que viu e ouviu; talvez com a força do vento. Um vento
de agosto me contou de um fantasma novo, recém-criado, o que nos traz
o primeiro questionamento: o que vale mais para esse ofício, a vitalidade
ou a experiência?
       Por meados de 80, um grupo de ciganos estava a vagar por Catu-
ana, procurando o lago Boqueirão, na grande Caucaia, quando encon-
trou um grande cajueiro. Rapaz! E um cajueiro carregadíssimo, em um fi-
nal de agosto, é algo que deve ser mais que aproveitado: apreciado.
Aproximaram-se e escalaram Inácio, um garoto de 12 anos, criado pela
matriarca Carmela, para escalar o cajueiro e jogar os frutos aos demais.
       Todos entretidos com a colheita do alimento, não perceberam a
aproximação do coronel Abílio, dono daquelas terras e ciumentíssimo
com seu cajueiro de estimação. Vendo suas preciosidades surrupiadas,
pegou a carabina e atirou em menino Inácio, que caiu de bruços no chão.
Os ciganos foram para cima do coronel, uns atirando, outros de punhal
na mão. A matriarca, parada, balbuciando, fuzilou com o olhar o coronel,
antes de qualquer bala ou lâmina. Agora com dois defuntos, Carmela
abraça o corpo do filho e sussurra algo no ouvido dele. Depois ordena
que cavem duas covas bem perto do cajueiro, amarrem os pés deles com
barbante na raiz e coloquem um chicote na mão do menino.
      Desde então, o vento diz que quem passa por lá escuta ser convidado
a comer caju do pé e, mais, enquanto come, escuta gritos e chicotadas.

Aos pés do cajueiro

CA Ribeiro Neto
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palavras vivas de pessoas mortas
Abriu as melhores crônicas do século passado,
já não estava mais sozinho.

Hermes de Sousa Veras
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Tanto tempo fora. Década e meia.
Jurei voltar. Aqui estou onde nunca

deixou de ser meu lar. Conheço o
toque frio das pedras desses

túmulos todos, extensões do meu
próprio corpo. Fui, mas para estudar
as ordens do noturno, esquadrinhar

os abissais livros costurados com
linhas de tripas, capas revestidas em

couro de bodes e gentes. Entrei na
Universidade Mundial da Passagem

Eterna, a mãe cósmica dos
desvalidos e saí de lá um outro. Não

de anel de bacharel, sim armado
para enfrentar a vida de cabeça
erguida. Antes fui o quê? Vinte e

poucos anos aturando chicotada no
lombo de coveiro, abuso de padre,
cuspida de freira, grito de pastor.

Ninguém a dar a mão, um alento. E
o desgraçado daquele coveiro

dizendo ser meu pai, mesmo que
adotivo, obrigando-me a abrir
fossos, casas para os caixões

vindouros. Que nunca paravam de
chegar. Depois daquela surra que

ele me deu, eu desmaiei. 
O imbecil foi para casa, confiava
em minha vigília mesmo quando

desacordado, afinal, eu apanharia
novamente no outro dia, caso
alguma casa de defunto fosse
violada. Sobressaltei com aquela luz
suave, sombria, morninha, na noite
que vinha já serenada. Era uma
mulher. Estendeu as duas mãos,
ergueu minha carcaça magra e
ordenou. Vai, vira mestre de meus
mandos, toma meu manto e
propaga minha palavra. Fiz de
imediato, arrumei minhas coisinhas
e, pelo caminho, sempre o mais
escuro, adentrei no abismo da
necromancia. Agora, ao atravessar
a rua, a imagem da fronte do
cemitério São João Batista,
magnífica como sempre esteve em
sua arquitetura, que cuida da boa
vida além-túmulo de tanta alma,
presenciei o próprio dono do lugar.
Ele abriu os portões e arrastando
sua túnica santa, deu-me boas-
vindas. Aqui estou, acocorado,
esperando o coveiro passar. Quando
seu corpo morto for transmutado
em vida, elevarei mais um grau e
finalmente serei alguém, honrarei
minha mãe verdadeira.
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Com a bênção de São João Batista e minha mãe,
Nossa Senhora da Boa Morte
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Isso que sai de minha boca quem te diz é uma das almas que te rodeiam.
VEÍCULO x MENSAGEM

CA Ribeiro Neto
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Os nove pentes d'África - Cidinha da Silva
Esta história que acho difícil de classificar; literatura infanto-juvenil,
novela, conto longo?, que prefiro chamar de narrativa, é contada por
Bárbara, uma jovem de 16 anos que, além de muita coisa, é capoeirista.
A matriz cultural angolana é uma presença no livro, perpassando tam-
bém na maneira como a família de Bárbara lida com a morte de seu
avô, um escultor que construiu nove pentes para deixar de herança
para cada um de seus netos e netas. Portanto, a morte em Os nove
pentes d'África é vivenciada de uma maneira muito diferente do
Ocidente e das regiões ocidentalizadas-colonizadas do mundo. Embora
haja dor, a presença do avô em cada objeto-arte que deixa, em todas
as suas histórias contadas que ficam, agora, no corpo de seus descen-
dentes, cria novas possibilidades para a vida, e portanto, de vivenciar 
a nossa finitude. O livro é lindamente ilustrado por Iléa Ferraz.

A Morte e a Morte de Quincas Berro Dágua - Jorge Amado
Num texto curto e profundo, denso e cômico, Jorge Amado traz a
poética da morte quando inserida na boêmia. A cada capítulo o leitor
tem um personagem preferido novo. Impossível não sentir um pouco 
de culpa por rir da comédia gerada em cima do luto. Outro ponto
importante é o choque teológico, tão presente na obra do autor, 
da família católica com amigos da comunidade de terreiro, com 
o acréscimo de um detalhe: a amizade boêmia dos que mais 
eram próximos do defunto em seus últimos dias.



ÔNICA POEMA MINICONTO MINICRÔNICA DICA DE LIVRO ROMANCE  filosofia aforismo CONTATOS

Messejanense antes de fortalezense,
já tem mais de 15 anos de literatura,
passando por todos os passos possí-
veis na cadeia do livro, destacando-

se as publicações, em 2012, do seu pri-
meiro 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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siga:  instagram.com/efeito.coliteral/

Esta é a nossa 3ª edição.
Para ler a segunda, acesse:

bit.ly/31KnjVT
E, para acompanhar as próximas edições,

CA RIBEIRO NETO @caribeironeto

Artista, publicitário e ilustrador.
É graduado em publicidade e

propaganda pela UniFanor/Wyden,
trabalha como diretor de arte desde

2016 e, em 2019, ilustrou a capa do livro

PATRICK CAMELO @patrickcamelow

De Copo e Alma, do escritor Pedro Gurgel. Seus trabalhos se apoiam tanto
em técnicas digitais quanto tradicionais, com foco principal em pinturas com aquarela.

HERMES DE SOUSA VERAS Bodega do Hermes

Antropólogo  e escritor. Nasceu em Fortaleza, Ceará e já morou em
Belém do Pará e Porto Alegre. Atualmente conclui sua tese de doutora-
do em Ananindeua, região metropolitana da Grande Belém, metrópole

amazônica. Tem contos e poemas publicados em revistas e suplementos
literários, faz parte do time de poetas da Fazia Poesia e administra o perfil

de minicontos @viu.eitanem, além de ter o projeto Bodega do Hermes no apoia.se
para distribuição de contos & outros brindes textuais para apoiadores. Em 2020 foi
selecionado para as antologias Orifícios Políticos (conto,  editora Gosto Duvidoso) e

Quantos players hoje - poemas do arcade ao console (poesia, Patuá/Fractal).
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