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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.

      Tentando sempre trazer escritores falantes

de português de diversas partes do mundo, a

convidada do mês é Irene Lópes, amizade

construída em 2019, uma galega, estudante

dedicada de nossa língua e da nossa cultura, que

escolheu o tema CAMINHOS, matéria-prima para

quem está se movendo, de tantas formas.

      Quando recebi esse tema, logo um nome veio

à mente, uma amizade de 15 anos: Tainan

Fernandes. Já vivemos muita coisa juntos, já

vivemos muita coisa separados e sempre

lembrando um do outro. Como ela já morou na

Espanha, pedi a ela que remexesse os arquivos

para encontrar fotos que ilustrassem essa edição.
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espólio
familiar

irene lópes

Tinha cosido várias folhas de
papel reciclado e desenhado
qualquer coisa na capa desse
embrulho. Era hora de sua
irmã construir uma nova vida
para aquele caderno, já gasto
de nascimento, com as páginas
em branco à espera de estórias
com histórias que contar. 
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Reticentes a avançarmos,
trilhamos um ao contrário

do outro,
Não importa, só transitamos
um pé diante do outro,
para entrelaçarmo-nos
um contra o outro,
não para nos aborrecer,
mas para, sem se aperceber,
ali morrer.

ocaso
irene lópes
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Quando menino, sempre
escutava que o mar não
tinha cabelo, que se me
afoitasse, não tinha onde
me agarrar. Mergulhei
num oceano de distância
e, agora, passa pela
mente, memória, vida,
que tudo que vejo é novo,
mas tudo me lembra algo.
Janaína não me levou,
desconfio que meu
chamado seja pra terra.

mergulho
ca ribeiro neto



o jornal
da maria

irene lópes

     Era quinta-feira e parecia ser o dia propício para o
estudantado sair e pintar as ruas de Compostela com os
anacos de comida que resolviam voltar pelos condutos que os
fizeram chegar a esse estómago atordoado por tantos e tantos
quebra-cabeças da vida universitária. Maria tinha decidido
matar aula. Contra todo pronóstico, não chovia há semanas no
exterior. As nuvens tinham se negado a fingir também elas a
tristeza. Não era tão assim no quarto de Maria, com a parede
a chover e umedecer sua cama com a única água que ali
passava. Já não acordava no meio da noite suada a percorrer o
mesmo caminho até o chuveiro, na casa de banho, para
regressar aos seus lençóis sem companhia e não conseguir mais
pegar no sono. Tinha seguido o hábito diário: acordar tarde por
ter desligado o alarme várias vezes no telemóvel, tomar duche
enquanto ouvia as músicas que lhe faziam ter dores de cabeça,
beber seu copo de café sem açúcar nem leite e caminhar até as
aulas, tendo esquecido qualquer material em casa.
     Fez o percorrido de sempre. Desceu as treze escadas
apoiando só a ponta dos pés nas pares, pulando entre elas.
Saiu daquela casa velha sem ver a gata preta do primeiro
andar, não soube como interpretar esse desaparecimento e
arriscou não ir à aula de história. Atravessou as duas ruelas
pelo lado esquerdo e depois virou à direita, só mais uns passos
e chegaria. Sentou no Obradoiro, fechou os olhos e sentiu cada
pegada como se fosse no seu peito e não nas pedras sobre as
que ela tinha apoiado seu corpo fatigado. Parecia imóvel, toda
a gente se fazia a um lado ao passar perto. Não se importava.
Tinha uma coisa vermelha a lhe fazer arder o interior como
quando sua avó resolveu queimar a casa da família por não
poder voltar a ver o homem; atirado ao mar após uma
temperatura que o tinha acompanhado na sua viagem de
regresso de Macau. Nem aguardaram entrar no Mediterrâneo
para o dar de comer aos peixes. Havia dias que aquela coisa a
acordava às noites, quando se lembrava da lenda da Via Láctea
sobre a cidade e a obscena imagem da Virgem a perder o seu
leite entre tantos pontos brilhantes. Sentia saudades da avó
desde aquela fatídica noite.
     Ninguém se importou com ela. Ninguém se apercebeu que
tinha ficado uma cadeira baleira na penúltima fila da aula.
Assentada no meio de tantos transeuntes, que também não a
viam, fisgou aquela coisa vermelha a descer do seu útero como
a cada mês. Sem se importar com mais nada. Outra vida que
não alcançará a construir. Mais um caminho que não ia
percorrer. Mais uma manhã de cólicas. Quando menos tinha
conseguido sair da cama: amanhã seria outro dia.

fronteira
ca ribeiro neto

Costuras de orgulho e guerra.
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Mais um dia vencido, pensei. Não sei se
"vencido" de vitória ou de fora da
validade. O expediente acabou ou me
acabou? Impressionantemente impreciso
desta resposta. Só consigo pensar que
preciso de uma cerveja gelada com uma
farofa de linguiça frita na banha ou de
um banho de água quente. Não vou ter
nem um, nem outro. Sigo ao ponto de
encontro. Acompanhar o amor num
evento que não me interessa é tudo que
não quero e tudo que vou fazer essa
noite. Nada acontece de diferente, sigo
pela cidade escura, não sei se o caminho
é longo ou se prefiro dar voltas. Nada de
diferente nesta cidade escura, cada vez
mais escura. Ora essa! O que essa
estrada tem agora pra mim? Um homem
todo de vermelho no meio da rua. Vamos
só desviar e continuar a programação
normal. "Você quer vir comigo?". Pronto,
a rotina não passa mais em minha retina.
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malassombro

retina
ca ribeiro neto

Não se viam havia anos.
Cada uma tinha seguido seu caminho
separada da outra, uma vez finaliza-
dos seus estudos de pós-graduação.
Entretanto, a cada 360 graus, a Terra
nos lembra que é redonda. 

ponto de
encontro

irene lopés
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Harold tem 65 anos e um dia recebe uma carta de
Queenie que é um adeus após ser diagnosticada com
cancro para lhe agradecer a sua amizade. Ele resolve
então ligar para o hospital em que ela está e deixar-
lhe um recado: aguentar enquanto ele chega. Assim,

com as roupas que leva no momento, deixa sua mulher
sozinha e faz a jornada a pé (1.009kms). A história
constrói-se, pois, sobre os seus encontros durante

todo este percurso com pessoas que aparecem no seu
caminho e que simpatizam com sua causa, que acaba

por se tornar viral. Contudo, o encontro mais
importante é feito com ele mesmo: com as

lembranças do seu passado e da sua família.
Para saber se finalmente ele consegue concluir a viagem

e ver Queenie com vida), já sabem onde pesquisar.

Ps.: O nome de Rayden aparece assim escrito no
próprio livro, já que ele usa esse nome como
cantante, mas não gosta de ser assim reco-

nhecido nos seus livros. Contudo,  ele é
mais conhecido pela música do que
pelas suas obras, daí que ele assina

assim as suas publicações.

LITERATURA editorial CONTO CRÔNICA POEMA MICROCONTO MICROCRÔNICA DICA DE LIVRO ROMA

a improvável
jornada de
harold fry

rachel joyce

Imagine um livro literário, mas repleto de filosofia;
não é infantil, mas é sob o olhar do protagonista, que

é uma criança; e uma aventura que é o suprassumo
do realismo fantástico. Já é muita viagem, né? Mas

o mote da história é: a mãe do menino foge da casa
na Suíça e o pai dele descobre que a esposa está no

sul da Itália, pois ela está trabalhando como modelo
fotográfica. Pai e filho fazem, então, uma viagem

para tentar trazer de volta a mãe. Porém, nesse
caminho, acontecem umas histórias muito loucas

que, ainda bem, não sabemos o quanto são
realidade. O autor de O Mundo de Sofia tem

mais caminhos para apresentar ao mundo.

o dia do
curinga

jostein gaarder
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A POEMA MICROCONTO MICROCRÔNICA DICA DE LIVRO ROMANCE  filosofia aforismo CONTATOS

siga:  instagram.com/efeito.coliteral/

Esta é a nossa 5ª edição.
Para ler a quarta, acesse:

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

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.

- ca ribeiro neto -

Nasci no velho hospital da cidade de Santiago de
Compostela, após aquela noite de maio do 97, em que teve
lugar o terramoto de 5'1 na escala de Richter. O universo
tinha, assim, concordado com a minha chegada. Passei por
ele sem ser mais do que David Martínez (Rayden) define
como "bolsa de agua con corazón, cerebro, piernas e
intelequia", igualmente afectada pelos ciclos lunares.
Graduada em Língua e Literaturas Modernas (francês-
português) pela USC, atualmente cursando o Mestrado em
Profesorado na mesma universidade.

- irene lópes -

Andarilha apaixonada por viajar e ver o mundo. Faz fotos
por onde passa para lembrar qual versão de si mesma
visitou cada lugar. É designer de moda formada pela UFC
e visitou diversas cidades do mundo. Morou um ano em
Madrid, na Espanha, sendo estudante bolsista em
intercâmbio na Universidad Politécnica de Madrid.

- tainan fernandes -

@irel_458

https://twitter.com/caribeironeto
http://instagram.com/efeito.coliteral/
http://bit.ly/3qdSran
http://linktr.ee/caribeironeto
https://instagram.com/irel_458

