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EDITORIALLITERATURA editorial CONTO CRÔNICA POEMA MICROCONTO MICROCRÔNICA DICA DE LIVRO ROMANCE  fE-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.

Neste caso, temos bem mais convidados. Completamos um ano de
existência, num total de doze edições, contando, além dos dois escritores
fixos e produtores editoriais desta revista, com a participação de 20
escritores convidados e 22 artistas visuais, entre fotografia e pintura.
Como forma de homenageá-los por seus contributos, convidamo-los  para
mais uma participação [com exceção dos convidados da edição 10 - Plural,
que já foi uma homenagem à Língua Portuguesa e que, espero, alguns deles
possam participar de uma nova edição neste segundo ano que começa].

Foi escolhido um tema diferente. Desta vez, a inspiração não vem de uma
palavra, mas de um álbum de música, Alucinação, do grande cantor e
compositor brasileiro Belchior. É um álbum que tem muito a dizer, o que
deixou o desafio mais pesado e empolgante.

Desculpa, Belchior, apesar de você ter dito, neste mesmo álbum: "é nunca
fazer nada que o mestre mandar. Sempre desobedecer. Nunca reverenciar.",
eu insisto: ouçam, leiam, sintam.

ESCUTE
O ÁLBUM:

RONALDO VIEIRA
ED08 - MARESIA
Título: Reflexo. Técnica:
aquarela sobre papel, 2020.

https://youtu.be/_jS3UNQbeZ4
https://open.spotify.com/album/6LOAcxawVW0Q56iJTczw3r?si=YPTqZomAQyaOwDo3MceCxQ&dl_branch=1
https://bit.ly/3uKEK4P
https://bit.ly/3uKEK4P


FICHA TÉCNICA
LITERATURA editorial CONTO CRÔNICA POEMA MICROCONTO FICHA TÉCNICA MICROCRÔ

PRODUÇÃO EDITORIAL
Carmen Lima
CA Ribeiro Neto

ESCRITORES
CA Ribeiro Neto
Carmen Lima
Danilo Maia
Diana Moura
Hermes Veras
Irene Lópes
Lícia Mayra
Paulo Henrique Passos
Pedro Gurgel
Shi Lishan [Susana]
Vanessa Passos
Zé Netto

FOTOGRAFIA
Elias Sampaio
Freddy Costa
Iran Monte
Lucas Ferreira
Lucielton Tavares
Shi Lishan [Susana]
Tainan Fernandes

PINTURA
Bruno Dourado
Patrick Camelo
Ronaldo Vieira
Welves Maia

LUCAS FERREIRA
ED11 - SANGUE

https://bit.ly/11Sangue
https://bit.ly/11Sangue


Mas sei que nada é divino, Nada, nada é maravilhoso, Nada, nada é secreto, Nada, nada é misterioso, não

LITERATURA editorial CONTO CRÔNICA POEMA MICROCONTO FICHA TÉCNICA MICROCRÔNICA DICA DE LIVRO ROAPENAS 
UM RAPAZ
LATINO-
AMERICANO

     Quatro mil anos depois do desfalecer da civilização humana. Os livros de história cobriam as janelas
para que a sombra protegesse os corpos. Mulheres e homens escondiam-se entre os escombros das
cidades que restavam. Roma, Paris, Londres. As cidades demolidoras. As cidades demolidas. 
    Nova York, uma cratera no chão, uma cidade dizimada. Rio de Janeiro, submerso. Água
salgada resvalava agora sob o que restava de grandes edifícios já em escombros. 
    As cidades da aliança mundial, a resistência, protegiam-se. São Paulo resistia com elas.
Albergando poucos, e criando os seus próprios recursos. Comida, água, esperança.
    O tempo, demolidor, tal como a dor nos corpos, alojava-se sem aviso e já não permitia
um amanhã. As cidades desfaleciam, umas atrás das outras sob a areia desértica e a secura
de um verão interminável. O dia de amanhã ninguém sabia. Ninguém estava preparado.
    Inexistência. Os pés que se mexem entre os campos, silenciosos, o odor dos corpos antes
inebriante, agora calado. 
    Rita corria, fugia dos campos de searas e do calor implacável. Os pés batiam na terra,
descalços, as mãos passando nas searas já mortas, sem fruto. Ao longe, um camião cisterna
recolhia a água que restava de uma baía que secou. Os pneus do camião, derretidos com o
calor intenso, os vidros já rachados e a poeira acumulada de anos de jornada.
    A rapariga correu por entre os campos, os pés descalços já em sangue, um atrás do outro,
batendo na terra até nada mais se ouvir senão o pulsar do seu coração. Doze moedas tilintavam-
lhe no bolso e podiam até ser de ouro; mas se não conseguisse alcançar este camião cisterna, mais
nenhum viria... Rita ficaria para trás, para trás para sempre. Não haveria mais nenhum camião
cisterna numa terra sem água. E uma terra sem água, é uma terra sem gente.
    Homens e mulheres escondidos por entre os campos e montanhas caminhavam na direção
oposta, contando as poucas moedas nos bolsos e a água que restava nos cantis. Pés prontos para
a viagem, mas nenhum destino marcado. Nenhum destino aberto para os receber. 
    As gentes e a história tinham-se perdido. As cidades demolidoras tinham finalmente vencido.
   Mas Rita não sabia desistir, porque o corpo não o permitia. Com os pés em sangue, mas a
esperança nas mãos, Rita alcançou o ferro quente do camião e agarrou com força. Agarrou
como se a vida dela dependesse disso. Porque, na verdade, dependia.
    Agarrada ao camião, a rapariga chorou, encostando a cabeça ao ferro quente, sem olhar
para trás. Ao longe, a mãe chorava também. Olhos que se molham evaporando no mesmo
segundo, mas a dor que sentiam era a mesma de sempre.
    As cidades demolidoras, tinham afinal demolido o mundo e as suas gentes. Mas Rita havia de viver.

cidades demolidoras | DIANA MOURA
ED04 - BICHOS FANTÁSTICOS

— A razão muda.
— Ou é muda a razão? 

SEMPRE É DIA DE IRONIA |
HERMES VERAS

ED03 - NECROMANCIA

https://bit.ly/3oKu6rX
https://bit.ly/3oKu6rX
https://bit.ly/369jH2b
https://bit.ly/369jH2b


VELHA ROUPA
COLORIDA

Assum preto, pássaro preto, black bird,
me responde: Tudo já ficou atrás?

Abriu o guarda-roupa na sexta e se vestiu
malmente de quarta-feira do junho passado. 

LITERATURA editorial CONTO CRÔNICA POEMA MICROCONTO FICHA TÉCNICA MICROCRÔ

Nunca mais | HERMES VERAS
ED03 - NECROMANCIA

Agora somos jovens. Rostos harmonizados, paleta de cores
combinando com o tom de pele. As roupas não duram mais
de seis meses, embora, no fundo da gaveta, as traças continuem
roendo tecidos. Quem se importa? Há problemas mais graves,
trendic topics, novas #. Ih, não salvou, sumiu. Calma, não fique
triste. Não há motivo para tristeza. Tampouco para ser feliz.

Supernova | LÍCIA MAYRA
ED11 - SANGUE

WELVES MAIA
ED04 - BICHOS FANTÁSTICOS

Tal qual um assum preto, amo e odeio o passado.
Tal qual um corvo, afago e escarro o presente.

QUÊDE FUTURO? | CA RIBEIRO NETO
@e-feito coliteral

https://bit.ly/369jH2b
https://bit.ly/369jH2b
https://bit.ly/11Sangue
https://bit.ly/11Sangue
https://bit.ly/3oKu6rX
https://bit.ly/3oKu6rX
https://bit.ly/369jH2b


COMO NOSSOS PAIS

Pois vejo vir vindo no vento
o cheiro da nova estação

Você diz que depois de Bel não apareceu mais ninguém:
 “Como pioramos!”. Mas é você quem fecha os olhos e não vê toda
a gente, pessoas na rua, cabelos ao vento, esperança. Você diz que
depois de Bel não apareceu mais ninguém. Mas sua dor é outra.

A saudade é um disfarce |

LITERATURA editorial CONTO CRÔNICA POEMA MICROCONTO FICHA TÉCN

- Já disse que não vai.
- Porra, pai!
- E olha o palavrão.
- Se a mamãe estivesse aqui, ela ia comigo.
- Ia, claro que ia.
- O senhor é que virou um molenga.
- Se molenga é todo pai que se preocupa com o filho...
- Deixa, pai. Vai ser a maior manifestação que o senhor já viu.
- Fala isso porque você não estava lá em 84.
- Foda-se. Tchau, pai. Fui.
- Aonde esse menino pensa que vai?
- Oi, pai.
- Vocês dois são chato pra caralho. O pior é que o pai 
tá indo na mesma onda do vô. Dói perceber isso, sabia?

Pai e filho | PAULO HENRIQUE PASSOS
ED01 - FORTALEZA

LÍCIA MAYRA
ED11 - SANGUE

TAINAN FERNANDES
ED06 - CAMINHOS

http://bit.ly/39KZJdC
http://bit.ly/39KZJdC
https://bit.ly/11Sangue
https://bit.ly/11Sangue
https://bit.ly/3pGx8ND
https://bit.ly/3pGx8ND


SUJEITO DE SORTE

Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro
 Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro

É a vontade de Deus, dizem. Mas, no fim, ainda são eles quem definem a nossa
sorte. Nos querem banhadas em lágrimas e sangue, feito cachorras que somos.
Apesar de muito fortes, jamais estaremos sãs e salvas. Todos os dias morremos
aos montes. E, ao tentar escapar, morremos de novo.

Sujeitas |

LITERATURA editorial CONTO CRÔNICA POEMA MICROCONTO FICHA TÉCNICA M

Neste momento, pode haver nevoeiro à sua frente,
mas o vento soprará e o céu ficará limpo em breve. 
Esta noite, está a observar, com tristeza, uma lua incompleta,
mas, em poucos dias, a lua cheia iluminará o céu e o coração novamente.
Neste ano, você é um solitário com tantas dores, 
mas, no próximo ano, se tornará um sujeito da sorte. 
Sabe que Deus está ao nosso redor sempre, 
o reencontro com ele só é possível com esperança firme.

esperança firme |

此刻你的眼前可能是迷雾重重， 
可下⼀秒⻛吹过便是晴朗天空； 
今夜你忧愁地守着⼀轮残缺的弯⽉， 
可⼏⽇后皎洁圆⽉将照亮你的⼼底和苍穹； 
今年的你是饱经沧桑的孤独⾏者， 
可来年的你就能成为幸运的独宠。 
你要知道上帝⼀直就在我们⾝边环绕， 
只有怀有坚定的希冀才能与它重逢。

坚怀期望  |

LÍCIA MAYRA
ED11 - SANGUE

SHI LISHAN | 史丽珊 [SUSANA]
ED02 - PEQUIM

SHI LISHAN | 史丽珊 [SUSANA]
ED02 - PEQUIM

PATRICK CAMELO
ED03 - NECROMANCIA

https://bit.ly/11Sangue
https://bit.ly/11Sangue
https://bit.ly/11Sangue
https://bit.ly/11Sangue
https://bit.ly/11Sangue
https://bit.ly/11Sangue
https://bit.ly/369jH2b
https://bit.ly/369jH2b


Sempre desobedecer, Nunca reverenciar

LITERATURA editorial CONTO CRÔNICA POEMA MICROCONTO FICHA TÉCNICA MICROCRÔN

     Ela é uma garota incrível e eu ainda não faço ideia do porquê topou sair comigo.
     Para ser mais preciso, eu é que tou saindo com ela. Já que foi ela quem decidiu o lugar e horário do
encontro. Se é que posso chamar isso de encontro.
     Depois de meses observando ela de longe pelos corredores da universidade, juntei coragem, tirada
não sei de onde, me aproximei dela e perguntei se topava sair “qualquer dia desses”.
     - Que tal amanhã? – perguntou-me assim, de pronto.
     Primeiro, fiquei mudo. Depois, gaguejei. Por fim, disse que seria ótimo.
     Ela entregou-me um pedaço de papel com um endereço e horário.
     - Às onze horas? – perguntei ao ler o papel.
     - Sim.
     - Às onze horas da noite?! – perguntei meio espantado.
     - Algum problema? Seus pais não deixam você sair de casa depois das dez?
     - Não, não. Está tudo ok. – disse. Mas ela tava certa. Apesar dos meus vinte anos, meus pais
realmente não me deixam sair muito tarde.
     Despedi-me e fui embora.

***
      O dia seguinte chegou. Tive que inventar uma boa história para sair de casa (não sem antes ouvir protestos dos
meus pais: “Esse daí, depois que entrou na universidade, tudo tá como diabo gosta!”).
      Cheguei ao local combinado e eu não fazia ideia do tipo de encontro que ela tinha em mente. Normalmente, eu diria
“não!” para aquilo. Eu não quero saber de Política. É uma regra minha. Mas, por essa garota, eu não quero regra, nem nada.
     E aqui estamos nós, numa rua escura, próximo a um prédio de um órgão público, com uma bolsa
grande cheia de cartazes, latas de cola e brochas, prestes “a transformar o velho no novo”, segundo ela.
Embora eu não faça ideia do que isso quer dizer.
     Estou nervoso demais, mas o cheiro que exala do cabelo dela me acalma.
     Pergunto se tá tudo na bolsa, ela confirma, e caminhamos em direção ao prédio, tomando cuidado
para não sermos vistos por ninguém (inclusive pelas câmeras de segurança). Colamos na parede
quantos cartazes conseguimos. Formou-se um paredão de papel branco com letras pretas. Afastamo-
nos e observamos o nosso trabalho por alguns segundos.

SEMPRE DESOBEDECER
NUNCA REVERENCIAR

#foragenocida
      Resolvemos ir embora antes que nos vejam aqui. “Deveríamos quebrar umas vidraças também”, eu disse e, de repente, ela
segurou a minha mão.  Os meus pais estão certos, eu tou mesmo como o diabo gosta. E nunca me senti tão feliz como agora.

a regra |COMO O DIABO
GOSTA

- Tá tudo na bolsa? – perguntei, talvez, pela quarta vez (ou seria quinta?).
- Tá. – me respondeu com o mesmo tom de voz da primeira vez. – Relaxa.
Vai dar tudo certo. – disse, tentando me acalmar.

DANILO MAIA
ED12 - TERRA & CÉU
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Enquanto o limite do direito é o tamanho da corda amarrada à
coleira; o dever da desobediência é terem esquecido o portão aberto.

DO INSTINTO E DO INSTITUCIONAL | CA RIBEIRO NETO
@e-feito coliteral

https://bit.ly/11Sangue
https://bit.ly/11Sangue
http://bit.ly/39KZJdC
http://bit.ly/39KZJdC
https://bit.ly/369jH2b


ALUCINAÇÃO

Amar e mudar as coisas me interessa mais

LITERATURA editorial CONTO CRÔNICA POEMA MICROCONTO FICHA TÉCNICA MICROCRÔNICA

Quando na ação alucina,
perde-se a luz,
desmantela-se a sina
e, apesar do que se deduz
do que é feito à surdina,
há luz, sim, nação.

alucinação | CARMEN LIMA
ED07 - TEMPO
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A realidade de uma preta pobre estudante
sozinha parece delírio para muita gente da
mesma sociedade. Sim, ainda é a mesma.

Delírio | CA RIBEIRO NETO
@e-feito coliteral

https://bit.ly/3j2Bdtc
https://bit.ly/3j2Bdtc
https://bit.ly/11Sangue
https://bit.ly/369jH2b


NÃO LEVE FLORES

Sempre é dia de ironia no meu coração
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— Tu visse? Já são quase meio milhão de mortos.
— O correto é tu viste.

EQUÍVOCO | HERMES VERAS
ED03 - NECROMANCIA

Pelo menos tinha luz, mesa, cadeira, folhas em branco, giz de cera
e uma bíblia velha. Nada de lápis ou estilete, nada que pudesse
colocar sua própria vida em risco. Não havia rede nem lençol. A
maioria dos suicídios são por enforcamento, porque é uma morte
mais limpa, sem sangue. De resto, havia um penico próximo às
paredes úmidas e descascando. Podia tentar se afogar no próprio
mijo, que impregnava odor por todo o quarto ou, ainda, comer
todos os lápis de cera. Nada que garantisse, de fato, sua partida
deste mundo hostil. Divertia-se olhando pelo buraco da
fechadura. Era engraçado ver a vida por aquele enquadramento e
se transformar em ficção, a personagem louca de seu próprio
pesadelo. Mas não era a loucura que a assustava. Não tinha nem o
direito de escolher a própria morte. Como antes, continuavam a
decidir por ela. Ouviu, incansáveis vezes, não "deixe se pôr o sol
sobre a sua ira. Perdoe". Diziam que, quando você perdoa, a dor
vai embora. A dela nunca foi. Agora, era uma mulher perigosa,
para si mesma, inclusive. Riu da ironia que é permanecer viva
contra a própria vontade. Foi até a mesa, pegou a bíblia cheia de
marcações e se lembrou da mãe recitando os mesmos versículos
antes de dormir: "É preciso perdoar setenta vezes sete". Os
homens erram muito. Deus devia saber e ela, filha de Eva, maldita,
devia pagar e pagava cada segundo da sua existência na Terra
vivendo entre os homens, ainda que presa naquele quarto fedido.

 

70 x 7 | VANESSA PASSOS
ED05 - SILÊNCIO

LITERATURA editorial CONTO CRÔNICA POEMA MICROCONTO FICHA TÉCNICA M

https://bit.ly/11Sangue
https://bit.ly/11Sangue
https://bit.ly/369jH2b
https://bit.ly/369jH2b
https://bit.ly/3qdSran
https://bit.ly/3qdSran


A PALO SECO

E eu quero é que esse canto torto,
Feito faca, corte a carne de vocês

LITERATURA editorial CONTO CRÔNICA POEMA MICROCONTO FICHA TÉCNICA MICROCRÔNICA 

vidas duras
existências sem vento
habitações tempestades
tempos áridos

tudo o que canta
é olhar enternecido
com palavras secas

mastro sem vela
música sem instrumento
voz que ecoa
à capela seca

belo chio
corte fundo
cicatriz terra alma
carne voz

vida cheia

No Gogó | PEDRO GURGEL
ED09 - VIDRASLUCAS FERREIRA

ED11 - SANGUE

— Olha, os anos passaram e estes teus versos...
— Precisa amolar?
— Não sei, falta alguma coisa.
— Talvez até a carne esteja em falta.

SEM FERIR NINGUÉM |
HERMES VERAS
ED03 - NECROMANCIA

https://bit.ly/31AMQjh
https://bit.ly/31AMQjh
https://bit.ly/11Sangue
https://bit.ly/11Sangue
https://bit.ly/369jH2b
https://bit.ly/369jH2b


FOTOGRAFIA 3X4

A minha história é talvez, É talvez igual a tua

LITERATURA editorial CONTO CRÔNICA POEMA MICROCONTO FICHA TÉCNICA MIC

Quarta-feira de manhã
de boca aberta,
sem nada a dizer
a língua a tremer,
imagens a passar,
a meditação a fracassar.
Era o momento de fechar
os olhos,
relaxar a pálpebra e
descansar o peso do
mundo,
das visões que sentia pular
na ponta da língua,
tremelicando pelas
inúmeras imagens e sua
celeridade.
Tentou voltar ao momento
atual, à realidade,
mas tinha ficado presa na
fotografia,
naquela imagem que
sempre voltava à memória
das mil mulheres lavando a
reo no río de Saá
e ela que, dentre todas,
escolhera a vida presente.

a todas as mulheres que já fui,
antes e depois da Carolina  |

Eu sou como você que me
houve agora, filha:
um corpo macio, resultado
das pancadas recebidas
no decorrer das inúmeras
vidas contidas
no fundo dos meus
ofuscados olhos.
O retrato vivo da avó,
cabelos compridos e
trançados,
perdera o brilho junto com
ela, que ficara com a luz toda,
a fim de guiá-la nas noites
de lua nova,
em que precisava de outros
astros para não se perder.
Fora assim desde que se
apropriaram do corpo dela,
sexta-feira, após sua partida,
nunca mais amarrada à vida,
conhecendo só o a.C. e d.C.
dela.

Eu me lembro muito bem do
dia em que eu cheguei,
com os cabelos ruivos e
encaracolados,
o rosto cheio de sardas e à
procura doutra morte.
Cê se consumia no verde
dos meus olhos,
enquanto negava a si
mesma a realidade
e eu só ingeria o verde da
maconha
para evitar a vergonha
de mais uma carantonha.
A sociedade não quis aceitar
duas mulheres juntas,
nós não quisemos
concordar com as vidas
impostas.

A todas as mulheres que já fui,
antes e depois da Carolina.

IRENE LÓPES
ED06 - CAMINHOS

RONALDO VIEIRA
ED08 - MARESIA

Título: Feira livre. Técnica:
aquarela sobre papel, 2020.

A minha história é talvez, talvez igual a tua. Nasci de uma terra
aleatória, que dela me orgulho, e fui morar noutra que escolhi,
para viver de saudade.

EU SOU COMO VOCÊ | CA RIBEIRO NETO
@e-feito coliteral

https://bit.ly/3pGx8ND
https://bit.ly/3pGx8ND
https://bit.ly/3uKEK4P
https://bit.ly/3uKEK4P
https://bit.ly/369jH2b


ANTES DO FIM

Não tome cuidado. Não tome cuidado
comigo, que eu não sou perigoso

Quero desejar, pra mim e para os meus amigos, principalmente as amigas,
que fiquem sempre de olhos abertos e mantenham as mentes lúcidas. 
O papel faz o real. Só porque te deixam cantar, não significa que sejam 
seus amigos. Tomem cuidado! Nesses tempos, viver é um grande delírio.

Para não chegar ao fim |

LITERATURA editorial CONTO CRÔNICA POEMA MICROCONTO FICHA TÉCNICA MICROCRÔNIC

antes do fim
o jovem negro canta:
eu não sou perigoso

interrompidos desejos
interrompidos amores e tudo mais

as mãos limpas
 versus

as coisas reais do imaginário racial
e o pedaço de céu conquistado abaixo do chão
- única pureza que lhe foi digna –

e a obediência
a máxima autorizada:
fique sempre jovem

_
viver é um grande delírio.

heaven never heaven never heaven |

LÍCIA MAYRA
ED11 - SANGUE

B
R

U
N

O
 D

O
U

R
A

D
O

E
D

0
9 

- V
ID

R
A

S

JOSÉ SOARES NETO
ED08 - MARESIA

https://bit.ly/11Sangue
https://bit.ly/11Sangue
https://bit.ly/31AMQjh
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