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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.

Os convidados desta edição são irmãos; logo, têm uma relação de
SANGUE. Lícia é uma escritora incrível; palavras para ela são só
ferramentas, a matéria-prima mesmo são os sentimentos. Ela mostra todo
seu manejo em 'Rogai por Nós', e-book disponível na Amazon. Além disso,
convido vocês a conhecerem o Instagram dela: por meio dele, vocês
conhecem vários microcontos dela e são avisados sempre que ela escreve
uma nova crônica. Quer ter o que ler? Ela tem muita opção disponível.

Lucas Ferreira é um multi-artista difícil de explicar. Arrisco dizer que ele é
um arquiteto de lembrança. Para me entender, conheça o trabalho dele no
Instagram @minimun.art. Mas aqui, nesta edição, veremos outras artes dele:
fotografias com produção impecável, uma estética perfeita, de múltiplos
recados. Apreciar seu trabalho é algo bem parecido com visitar um museu.

SANGUE é daqueles temas cheios de significados, impossível tratar de
todos aqui. A coleta aqui servirá para você identificar como está sua
leitura. E aí, deu positivo ou negativo?

Colírio Free
- Ah, está os olhos da cara.
- Levando dois, faço um preço especial.

CA Ribeiro Neto



Órgãos do ofício
       Massageia os pulsos, rememorando os
últimos acontecimentos.
       Ele nunca se iludiu com a possibilidade
de gostarem dele. Sabia que o achavam
esquisito. Em cidade pequena, o diferente
sempre é visto com maus olhos. Os vizinhos
estranhavam seus modos: mal saía de casa,
não falava com ninguém…
       No geral, ele não se importava. Seu
ofício exigia sacrifícios, e um deles era
escapar às frivolidades humanas. Mas as
pessoas não são só curiosas, são também
fofoqueiras e, quando as mulheres da
vizinhança começaram a desaparecer, ele se
tornou o principal suspeito.
       Para se livrar das desconfianças,
ele decidiu ser sociável. Passou a
cumprimentar as pessoas com quem
cruzava na rua, embora  não suportasse 

Lícia Mayra
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aquela gente. Até contratou um rapazote para lhe ajudar com a manutenção do jardim. 
      Estúpida ideia! Num momento de distração, o rapaz correu para dentro de casa e,
antes que ele pudesse impedir, já havia alcançado o quarto. Saiu pela rua, gritando a
plenos pulmões: “Encontrei o assassino! É ele quem está matando as mulheres! Arranca
seus corações e guarda em jarras! Tem um quarto cheio delas, eu vi!”.
       Não demorou para que a polícia aparecesse, acompanhada de uma turba de
bisbilhoteiros. Não tinha mais como fugir, haviam descoberto seu segredo. Muito calmo,
abriu-lhes a porta do quarto, disposto a se explicar.
         Não houve tempo. Ao ver as garrafas, a multidão ficou horrorizada. Os mais
valentes invadiram o cômodo, ensandecidos. Os policiais o algemaram contra a parede
para evitar um linchamento. Na algazarra, derrubaram os vidros de cima da mesa. Os
corações caíram, espatifando-se no chão e desfazendo-se em inúmeros pedaços de gesso.

      Depois, até o prefeito veio lhe pedir desculpas pelo mal entendido. Ele
cuspiu na frente de todos. Tolos! Não sabem reconhecer um artista! Ele
trabalhava naquelas esculturas há meses. Foram dias e dias de estudos e
aprimoramento das técnicas para chegar a corações hiper-realistas. Pretendia
expô-los no museu da capital em um futuro próximo. Agora está tudo acabado
graças à ignorância daqueles energúmenos! 
       Abre a geladeira, desgastado. Tira o pote do congelador, coloca no
microondas. Os pulsos ainda têm as marcas das algemas. Ah, se pudesse dar
uma boa sova naquele jardineirozinho... Óbvio que não guardava os corações.
Os fígados, sim. Esses são muito mais saborosos.
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Por um fio
     Eis que ele lhe caíra ao colo. Ali, olhando seu semblante desfalecido, ela
rememorava tudo o que haviam vivido e tentava esconder um furtivo sorriso
no canto esquerdo da boca. Deu certo! – pensou. – Seria questão de tempo.

     E esperou.

     Pensou no sofrimento, na ideia, no planejamento, na execução. Por um
instante, sentiu-se pior do que o pior que conhecera. Teve repulsa de si
mesma e medo do porvir. Chorou. Por que a morte não o levava logo?

     Continuou esperando.

     Imaginou como em breve viveria e convenceu-se de que valera a pena o
risco. Perdoou-se, respirou fundo e voltou a sorrir. Sentiu um certo prazer e
começou a contar. Quantas respirações ainda faltariam? 
     Esperou um pouco mais.

     O tempo parecia paralisado. Ela, com ele em seus braços, já sentia o corpo
dormente. Ele, pálido, aparentava já não ter mais sangue; permanecia imóvel,
mas respirando. Pareciam uma fotografia. Poderia a morte hesitar? 

     Fartou-se de esperar.

     Com toda a força que possuía, sufocou-o até que a morte não tivesse outra
alternativa. Ao comandar a morte, compreendeu seu próprio poder: tinha a
morte nas mãos.

Carmen Lima
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Degustação Suave, de sabor adocicado, proveniente de
safra jovem. Atende a paladares exigentes,
apesar da leve anemia ao fundo.

malassombro

      As notícias que chegavam das
senzalas próximas ao Quilombo do
Cumbe eram de que aquela Casa Grande
sumiu com os escravizados. Não havia
indícios de fuga nem de morte: sem
rotas, sem despachos, sem lavouras, sem
valas, sem fogueiras. Ninguém via sinal
nem de brancos, nem de negros, nem dos
índios da aldeia próxima. Da comarca de
Aracati, sabe-se que duas pessoas já
foram até Itaiçaba em busca de
informação e não voltaram mais; então,
resolveram deixar esse assunto para lá.

O canto das
 três raças

      Do Cumbe, decidiram enviar um
grupo de guerreiros furtivos, sob o
comando de Montsho, com o objetivo
de apenas observar. A ideia é fazer uma
aproximação noturna, considerando que, assim, poderão adentrar o perímetro da fazenda e chegar o
mais próximo possível da Casa Grande.
       Montsho escolheu sua equipe de acordo com o seu grau de confiança e habilidades. Ele e mais seis
homens livres partiram de Cumbe para Itaiçaba ao pôr do sol e chegaram ao local com a lua cheia bem
alta. De longe deu para escutar as batidas. O som que ouviam era, reconheciam, dos atabaques que eles
já estavam acostumados, mas o ritmo estava diferente, mais cadenciado, mais martelado. O cântico
que acompanhava não era uníssono: eles não sabiam o que estavam escutando, mas certamente havia,
naquele coro, línguas distintas.
       Os observadores sabiam do risco que corriam, mas eles ainda não tinham as respostas que buscavam.
Perceberam que os porcos, que deveriam estar presos no chiqueiro, abaixo da Casa Grande, estavam
soltos no terreiro. Todas as portas e janelas estavam fechadas, mas sempre haveria frestas para espiar.
       Ao olharem para o interior da casa, espantaram-se: como numa grande festa, negros (até então
escravizados) e indígenas, que pareciam não terem controle sobre seus corpos, cantavam, dançavam e
tocavam aquela música. Num grande baile, todos se mexiam muito e pareciam estar ali naquele ritual
há muito tempo. Havia somente duas pessoas imóveis: um homem branco, nu, amarrado, com uma
flecha indígena cravada no peito, e uma mulher branca, de cabelo cor de sangue, com coroa de cipó, a
reter numa xícara o sangue que escorria pela flecha para, em seguida, bebê-lo.
      Cumbe também não recebeu notícias de Itaiçaba, nem Montsho de volta.
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Lenda urbana
      — Menino, para de estourar
as bolhas! Desse jeito, os enfei-
tes vão quebrar na viagem!
      Ele não obedecia. Conti-
nuava estourando, ploc-ploc,
enquanto a mãe vinha atrás
dele para lhe dar umas
palmadas. Gostava de vê-la
assim, arrancando os cabelos.
Era divertido. Não levava a
sério suas broncas, muito
menos as suas recomendações.
     — Olhe, meu filho, tem um
carro preto rodando pela
cidade. Dizem que ele carrega
pessoas para vender os órgãos
no exterior. Deu até na rádio.
Muito cuidado! Se oferecerem
carona pra você, não aceite!

Lícia Mayra

     Ele, já rapazote na época, fez troça:
     — Qual o quê, velha! Isso é lenda urbana!
     — Não custa ter cautela.
      A mãe era muito cuidadosa com as coisas. Fazia trabalhos em biscuit, que embrulhava em
plástico-bolha e enviava pelos correios. Ele era o oposto. Inconsequente, estourava as bolhas, ploc-
ploc, a mãe morrendo de tristeza com tamanha malcriação, o filho sempre a levando a pagode.
     — Um dia você vai se arrepender de ser tão desobediente. Vai lembrar de mim e vai dizer:
bem que minha mãe avisou…
     — Quem, eu? Nunca! — ele afrontava. Sua teimosia só não era maior do que o orgulho.
     É por isso que agora está calado. Ploc-ploc, ploc-ploc, as bolhas estouram. Estão indo para
Elesbão Veloso. Lá, se encontrarão com um americano. O homem está desesperado por um
coração para a filha. 
     — Imagine o lucro — o comparsa diz —, ainda mais com a atual cotação do dólar!
     Ele ouve tudo e o resto, imagina. Deve ser mesmo muito dinheiro, por isso é importante
manter a vítima bem embalada. Afinal, a estrada é cheia de buracos e são mais de cem
quilômetros até lá.
     — Será que ele ainda tá vivo? — o motorista fala — Tá tão quieto.
     Não responde. É claro que lembrou da mãe ao sair do bar com ele, bêbado e excitado, e se
deparou com o Corolla preto no estacionamento. Uma vez mais, ignorou-a. Rumaram para o
motel. O garanhão conhecia um atalho, mas parou no meio do caminho, disse que estava
apertado para mijar.
     Foi quando o outro apareceu e colocou o saco em sua cabeça.
     Agora ele sacoleja no escuro, embrulhado em plástico-bolha. Calado. Ploc-ploc.
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A noite escura e mais eu
Que tem a dizer uma gota de sangue na luva da moça
que pega o bonde? É o que pergunta o passageiro
fantasma em Dolly, conto que abre 'A noite escura e
mais eu', livro de Lygia Fagundes Telles. Em seus
nove contos, Lygia explora desejos escondidos em
seus personagens, sempre partindo de banalidades,
com pinceladas de fantasia aqui e ali.

Lygia Fagundes Telles

Lícia Mayra

Ela e outras mulheres
Este livro foi o primeiro do Rubão, entre todos os Rubões
que li. Não sabia nada dele e, confesso, comprei pela capa
[esta ao lado, já esgotada]. E que livro incrível! São vários
contos, cujos títulos são todos nomes femininos, afinal, a
ideia é que elas sejam protagonistas das histórias. Quem
já leu este Rubão, sabe que o negócio dele é crime e
sangue, entre outras coisas. Partindo disso, só digo mais
uma coisa: as protagonistas não são as vítimas.

Rubem Fonseca

CA Ribeiro Neto



e Especialista em Psicologia das Relações
Humanas – pelo Instituto de Estudos Superiores
do Ceará (INESC). Particiou 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

É Licenciada em Língua Portu-
guesa e Literaturas Brasileira e  
Portuguesa – pela Universi-
dade Federal do Ceará (UFC) – 

Arquiteto de formação e
artista visual por paixão,
Lucas Ferreira divide-se entre
fotografias, majoritariamente
autorretratos, e maquetes
para criar a sua própria
realidade.

é piauiense, servidora pública e inventou de ser escritora para
tornar a vida mais interessante. Autora de "Rogai por nós", e-book
disponível na Amazon, publica minicontos no seu Instagram.
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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,
 

@caribeironeto

ainda Formadora Educacional, colaborando com a formação
continuada de  outros professores, nas áreas de Elaboração de
Materiais Didáticos, Escrita Criativa e Didática.

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 

fb/AlemMarLinguaPortuguesa

@lifeofluks

@liciamayra

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.

https://twitter.com/caribeironeto
https://www.facebook.com/AlemMarLinguaPortuguesa
https://www.instagram.com/lifeofluks/
https://www.instagram.com/liciamayra/
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Esta é a nossa 11ª edição.
Para ler a décima, acesse:

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