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e-feito
Coliteral     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.

       Vanessa Passos, grande amiga e
uma das escritoras de mais destaque
no meio literário cearense, sugeriu o
tema SILÊNCIO. E ela tinha razão em
escolher esse tema: há muito para se
dizer sobre silêncios. Vocês vão ver.

       E como encontrar um artista
gráfico para ilustrar algo que não se
vê? Ainda bem que pude contar com a
colaboração preciosa de outro amigo:
Iran Monte. Para quem pratica a
fotografia analógica, até o click é
importante para registrar o silêncio.
Mas ele consegue. Vocês vão ver.

LITERATURA editorial CONTO CRÔNICA POEMA MICROCONTO MICROCRÔNICA DICA DE LIVRO ROMA

     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].
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de malassombro

ATENÇÃO
O silêncio da noite é cortado, ora pela
rasga-mortalha, para revelar um 
mau agouro vindo, ora pelos cães,
para anunciar que chegou a hora.

CA Ribeiro Neto
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       Acho que toda mulher sente que está prestes a enlouquecer. A diferença
é que umas admitem e outras não. 
       Eu costumava me incomodar com minhas estrias nas coxas, nos seios, mas,
com o tempo, percebi que há marcas ainda mais dolorosas e não são na pele.
       É difícil lutar contra aquilo que não é visível, aquilo que ninguém vê. Só
você escuta, sua louca, ninguém vai acreditar em você. Ninguém. É assim
que eu me sinto e fico repuxando o cabelo feito louca. As estrias continuam
saltando, agora, brancas, não mais vermelhas nem roxas e eu queria que elas
fossem o único problema. 
       Eu queria chorar por cada listra visível que percorre o meu corpo e dizer
é por isso que eu choro, uma fenda visível, um rasgo na pele, as pessoas
veriam e não me chamariam de louca. Quem sabe, alguém ousaria tocar com
receio e eu diria, pode tocar, é só uma marca, não dói mais. Vê? Já foi ferida,
agora é só rastro, vestígio, caminho na pele, marca de trajetória, jornada,
não vê?
       As marcas que me atormentam são outras. Você não é mais a mesma.
Pensam que estou louca. A verdade é que eu nunca soube mais quem eu fui
desde que. Não há palavra. Assim como não há marca. Uma marca talvez
pudesse me livrar. Todos poderiam ver. Eu teria salvação, se houvesse
salvação para a loucura. 
       Eu não me importo de ir. Só quero deixar uma marca, como as estrias no
corpo, como as palavras no papel da carta que deixei em cima da mesa, a marca
dos meus pés suados no banco de madeira, como a marca da corda no pescoço.

MARCADA Vanessa Passos
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INQUIETAÇÃO
- Nada de notificação. Nem sempre o silêncio é sinônimo de paz.

CA Ribeiro Neto



       Eu era uma menina difícil, como diziam, nunca fui muito apegada à Igreja.
Lembro-me de uma vez, apenas, que minha mãe me trouxe à força para ver o
reverendo Antônio. Ela acreditava fervorosamente que aquele ambiente sacro
afastaria qualquer espírito maligno que estivesse rondando minha pobre vida.
       Quando chegamos à igreja, ele me disse: “Minha filha, me espere ali naquela
salinha do lado da sacristia, perto do confessionário, volto já”.
       Ouvi alguns ruídos da conversa da mamãe com ele, estava preocupada e aflita,
e ele a acalmava dizendo que faria o que pudesse para me curar daquele mal, mas
que o tratamento para a minha libertação era lento e que precisaria me trazer
três vezes por semana na Igreja. E acrescentou: “Para o tratamento funcionar, eu
preciso ficar sozinho com a menina”.
       Eu estava apavorada, sentia medo daquele lugar escuro, daquelas imagens por
todo canto, dos passos dele que se aproximavam. O reverendo voltou e sentou
perto de mim, pegou na minha mão trêmula e, em seguida, falou: “Aqueles que
vêm a mim, de maneira nenhuma lançarei fora”.
       Eu não conseguia dizer nada. E ele continuou dizendo: “Minha filha, você deve
ser submissa e praticar as palavras do livro sagrado. Como autoridade do Deus
altíssimo aqui na terra, devo fazer as palavras d’Ele as minhas palavras. Tu me
cercas por trás e por diante e sobre mim impõe sua mão” – e depois de recitar os
versos da bíblia, que minha mãe me obrigava a ler todos os dias para me
santificar, alisou minha perna.
       Recuei. Ele, esbravejando de raiva, chamou-me de menina má, rebelde e disse
que eu merecia ser castigada. Olhei para a porta e ela estava trancada. Ele veio
para cima de mim e me forçou a deitar no sofá, se aproximou do meu pescoço
com sua língua quente, viscosa e um bafo fedido. Colocando força para me virar,
consegui ficar por cima dele, que, babando de prazer, disse: “Ah, sua safadinha,
quer ficar em cima”.
       Ele estava fora de si, e não notou quando dei uma joelhada no seu pau.
Naquele dia, descobri que as autoridades eclesiásticas ou representantes de Deus
na terra não eram assexuados, como minha mãe dizia. Peguei a chave em cima da
mesa e saí correndo dali. Ele ficou gritando de dor, mas, num grito contido, para
não chamar atenção e para não precisar mentir mais uma vez em nome da
verdade.
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EM NOME DA VERDADE Vanessa Passos
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de malassombro

MEDO Na hora do medo, ela preparou os ouvidos, 
sem saber se queria mesmo ouvir algo: 
o silêncio só prolonga a esperança de dúvida.CA Ribeiro Neto
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XIU
Sussurro; gesticulo;
chego na ponta dos pés: 
não vejo a hora de
ela acordar de novo.

CA Ribeiro Neto

VIDA INTELIGENTE

- Tio, você acha que ETs existem?
- Claro que existem! Que azar do universo 
se existisse vida inteligente somente aqui.

[ s i l ê n c i o ]

- E por que será que eles nunca falaram com a gente?
- Acho que eles já vieram, analisaram tudo que os
humanos fazem e decidiram que não valia a pena.

[ s i l ê n c i o ]

- Pelo menos, tio, parece que eles não vão invadir
nosso planeta.
- Acho que eles perceberam que é melhor só esperar
a gente desocupar o espaço. Não falta muito.

CA Ribeiro Neto
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MEU CORPO AINDA QUENTE

É um livro em que as mulheres de Ver-
melha - uma fictícia cidade de desova 
da ditatura militar, inspirada na Dia-
dema dos anos 80 - não possuem seu 
próprio corpo; onde é costume ver 
corpos sem ninguém dentro; onde as 
mulheres precisam fazer feitiço para 
tomarem seus corpos de volta, juntar 
os pedaços, costurar, romper com o silêncio a violência que
as assola. Esta obra é um romance, considerada também
um conto de fadas distópico, mas, antes de tudo, é poesia, 
é manifesto - um manifesto poético-feminista.

Sheyla Smanioto (Editora Nós)

A ALMA ENCANTADORA DAS RUAS

Este livro nos lembra que o silêncio pode
ser imposto. João do Rio, talvez o maior

cronista que o Brasil já teve, reúne neste
livro uma série de crônicas que dão voz

justamente a pessoas que só souberam o
que é não serem ouvidas como cidadãs.

Presidiários, prostitutas, tatuadores,
puxadores de carroças são personagens

deste livro e confirmam a teoria do
escritor de que a rua é viva e encanta-

dora por causa da sede de vida deles.

João do Rio (Companhia das Letras)
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Esta é a nossa 5ª edição.
Para ler a quarta, acesse:

bit.ly/3oKu6rX
E, para acompanhar as próximas edições,

ÔNICA POEMA MINICONTO MINICRÔNICA DICA DE LIVRO ROMANCE  filosofia aforismo CONTATOS

@caribeironeto

@iranmonte

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.

@vanessapassos

CA RIBEIRO NETO

                                               Cearense em São Paulo. Sai por aí fazendo fotos
analógicas de pessoas e objetos sem pensar muito no resultado. Fica feliz
quando dá certo. Quando dá errado também.

IRAN MONTE

                                                              é cearense, escritora, professora de escrita
criativa, consultora literária, produtora cultural e mediadora de leitura. É
Doutoranda em Literatura pela UFC. Teve textos vencedores em concursos
literários e participação em antologias. É autora dos livros Manual de estilo
e criação literária com a artesã Lygia Bojunga (Letramento, 2018), Fábrica
de histórias (Papellisa, 2019) e A mulher mais amada do mundo (Luazul,
2020). É fundadora do Pintura das Palavras e, por meio dele, ministra o
curso 321escreva. A página, hoje, já alcança mais de 12.000 pessoas nas
redes sociais, aspirantes a escritores. É também idealizadora do Programa
Formação de Escritores e do Concurso Literário Pintura das Palavras.

VANESSA PASSOS
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