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E-feito Coliteral tem a proposta de ser umaE-feito Coliteral tem a proposta de ser uma
revista [por ser uma publicação de charmerevista [por ser uma publicação de charme
visual para além do preto no branco] literáriavisual para além do preto no branco] literária
[sim, mas lateralmente abraçada a outras artes][sim, mas lateralmente abraçada a outras artes]
digital [por ser pensada para ser lida emdigital [por ser pensada para ser lida em
dispositivos eletrônicos] mensal [um pequenodispositivos eletrônicos] mensal [um pequeno
suspiro de literatura para quem não está com osuspiro de literatura para quem não está com o
hábito de leitura em dia].hábito de leitura em dia].

Pretende ser um projeto pequeno: numPretende ser um projeto pequeno: num
primeiro momento, terá mais ou menos seteprimeiro momento, terá mais ou menos sete
páginas, sempre haverá um tema empáginas, sempre haverá um tema em
comum entre os textos da mesma edição ecomum entre os textos da mesma edição e
sempre haverá um ou dois convidados, quesempre haverá um ou dois convidados, que
nos presentearão com seus talentos.nos presentearão com seus talentos.

Esta edição gira em torno de um intriganteEsta edição gira em torno de um intrigante
fato: o sumiço do homem das cadeiras.fato: o sumiço do homem das cadeiras.
Que fim levou o moço que ilustra a capa?Que fim levou o moço que ilustra a capa?
Emanuela Ribeiro, Lícia Mayra, CA RibeiroEmanuela Ribeiro, Lícia Mayra, CA Ribeiro
Neto e Carmen Lima se debruçam sobreNeto e Carmen Lima se debruçam sobre
este mistério, apresentando diferenteseste mistério, apresentando diferentes
versões do que aconteceu.versões do que aconteceu.  

Cada versão foi guiada pelas fotografias de PJCada versão foi guiada pelas fotografias de PJ
Brandão: podcaster, profundo conhecedor deBrandão: podcaster, profundo conhecedor de
quadrinhos, professor universitário e fotógrafo. Oquadrinhos, professor universitário e fotógrafo. O
homem faz tantas coisas, que perigahomem faz tantas coisas, que periga
cometermos a gafe de esquecer algo.cometermos a gafe de esquecer algo.  

Ao fim, o leitor encontrará a verdade... Ou a ficção.Ao fim, o leitor encontrará a verdade... Ou a ficção.
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Parada no cais, ela podia até ser confundida com uma estátua. Já
fazia um mês que ninguém ouvia falar de seu marido. Muitas
hipóteses foram levantadas desde aquela quinta-feira, em que ele não
apareceu para trabalhar na barraca. As mesas e cadeiras de plástico
empilhadas, esperando para serem levadas até a beira-mar e servir
de assento aos turistas que não paravam de chegar no verão.

O menino correu até sua casa. A porta demorou para ser aberta. Do
outro lado, a mulher com sua camisola branca e olhar perdido, sem
esboçar reação, disse apenas: ele não está. Teve quem tentasse falar
com ela, entender o que havia ocorrido. Suas únicas palavras eram
que o monstro do mar o tinha levado.

A história logo virou chacota na boca de todos. A mulher era conhecida.
Já não regulava bem desde que o marido pescador quase não voltou
para casa depois de uma tempestade. Foi quando largou a pesca e
começou a trabalhar nas barracas da orla. Não era de falar muito, muito
menos do que acontecia com a esposa. Ela vivia reclusa no casebre
pequeníssimo que compartilhava com ele, mas sempre era vista no
cais de noite. Quando o marido encerrava seu turno na barraca, ela
começava o seu próprio expediente com os pés cravados na areia e o
olhar no horizonte negro. Agora, depois que ele havia sumido, ela
passava noite e dia ali. 

MONSMONS
MONS TROS TROS TROS MARMARMARDODODO
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Novos rumores surgiam a todo tempo, e a mulher escutava sem
contestar. Decidiu que eram mentiras. Seu marido não poderia ter fugido,
ter abandonado sua casa. Não havia mulher alguma em outra cidade,
como cochichavam pelos cantos. Nem ele havia sofrido um acidente e
estava internado em algum hospital, sem identificação. Ele não tinha
ficado louco e estava zanzando pela cidade. Suas roupas continuavam
em sua casa. Tudo intacto como se ele só tivesse ido acolá. E ele foi. Ele
foi ao encontro do tesouro perdido no fundo do mar. Engolido pelo
monstro que levou tudo dela e, até ele devolver, ela ficaria ali.

Do cais, observava a maré alta retornando com violência. Uma fera
pronta para engolir suas presas. As pessoas na praia seguiam suas
vidas na ignorância. O desaparecido já fora substituído na barraca, como
se sempre tivesse sido apenas uma espécie de lenda, uma história
contada por todos sem precisão. Um par de amigas passeava de
bicicleta na orla, uma mãe brincava com seu filho na beira do mar e os
pescadores diariamente encaravam o monstro, como ela.

Ela cansou de avisar ao marido da fera escondida. Tentava impedi-lo
de continuar trabalhando na praia. Eles deveriam ir embora. Era
perigoso, o tesouro o tempo todo chamando. Mas o homem não era da
areia. Enquanto ela fincava raízes naquele chão, ele mirava as águas
mesmo sabendo que elas já haviam levado toda a fortuna deles. Não
entendia como o marido conseguia continuar trabalhando de frente
para o mar. Ela mal conseguia encará-lo, não fosse pela raiva que
sentia por ele ter-lhes arrancado o filho naquela noite de tempestade.
E, por isso, mais uma vez, o sol se aninhava em sua pele. Ela seguiria
esperando que, numa golfada branca, as ondas lhe devolvessem seus
amores e engasgassem todos aqueles que semeavam mentiras.

EMANUELA EMANUELA EMANUELA RIBEIRORIBEIRORIBEIRO
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Fica aqui, Reinaldinho. Olha a onda, que delícia a onda!
São nove horas e a barraca ainda não abriu. Calma, filho,
não se afobe! Mas que mal tem a barraca fechada, né?
Ele pode ter dormido até mais tarde, pode ter ido ao
centro resolver uma pendência... Ah, que linda a concha,
Reinaldinho! Talvez tenha ido ao cartório, ou ao Detran,
sabe como são essas coisas, tomam uma manhã inteira.
Mas ele não tem transporte, por isso o beco... Ei, menino,
tira a concha da boca! Então foi ao cartório. Deve ter ido
ao cartório. Não tem nada a ver com o carro preto de
ontem... Cuidado, filho, desse jeito o mar te leva. Nove e
meia e nada, as cadeiras empilhadas e acorrentadas para
o vento não levar. Tão mais bonitas sobre os ombros
dele, os bíceps contraídos sustentando o peso, talhados
de bronze e maresia... Vez ou outra cansava e fincava-as
na areia, lambendo o sal dos lábios. Ai, aquela lambida!
Não, filhinho, aqui tá bom, no fundo é perigoso. Daqui eu
posso ver a barraca... E o beco estreito, entre os
banheiros, meio coberto pelas palhas, e o carrinho de
picolé mais à frente, onde Reinaldinho tomou sorvete
ontem, tão bem comportado... Que mal há, hein? Uma
mãe passeando com o filho na praia, um moço que passa
carregando cadeiras... A mãe compra sorvete para o
menino, deixa-o com o senhor dos picolés, vai ao
banheiro só um instantinho, está tão apertada... E o
moço, o que tem o moço? Quem se importa com ele,
desde que as cadeiras estejam postas e limpas, prontas
para sentar? A mãe volta, o menino bebe o sorvete
derretido da casquinha, o senhorzinho não enxerga
direito, mas sorri para nós. Que mal há? Não tinha porque
Jurandir ficar desconfiado.   
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Reinaldinho cada vez mais queimado de sol. Vocês não
estão passando tempo demais na praia, não, ô Marizete?
E você, tempo demais na concessionária. Vai começar de
novo? Se eu me esborracho de trabalhar, é pra dar essa
vida boa que você tem... Ora, homem, deixe de besteira,
que culpa eu tenho se o menino gosta? Em casa, fica
sempre tão entediado, tadinho... Mas precisa ir todo dia?
No domingo, encasquetou que queria vir também. Você
conhece esse cara, Marizete? Ele trabalha na praia,
Jurandir. Fala a verdade... Ele gosta de fazer gracinha
pro menino, só isso. Arram. Reinaldinho, tá lindo o
castelo de areia. Jurandir é doente de ciúmes. A gente
precisa ter mais cuidado, eu disse no beco, antes de
voltar para fazer o almoço. Relaxa, a voz meio rouca
molhou meu ouvido. Ai, aquela lambida! O beco, as
palhas, a língua... E o carro preto. Vidro fumê, sem placa,
devagar o suficiente para avistar o moço das cadeiras
saindo do banheiro poucos minutos depois de mim. E
agora, a barraca fechada, os assentos empilhados. Dez
horas. Levanta, Reinaldinho, vamos voltar. Ele foi ao
cartório. Deve ter ido ao cartório... não é? Compro
sorvete para o menino. Hoje o senhorzinho do picolé não
me sorri.
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Daqui de cima; por esta vista; no período
de trabalho; no momento em que rebolo;
enquanto sinto gotículas do que foi mais
um quebrar de onda; só vi mesmo uma
moto passar.

PONTO E VISTAPONTO E VISTAPONTO E VISTA
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Longe de mim fazer fofoca, né? Mas se tem uma
pessoa que pode dizer onde foi parar o rapaz,
esse é Mestre Nonato. Cheguei nele como quem
não quer nada, levei uma cachaça das douradas,
fui arrudiando nas parolagem, até que toquei no
nome do sumido. Ele primeiro desconversou,
disse que não tinha recebido notícias. Fiz cara de
"pra cima de mim???" Ele insistiu, dizendo que
era rezador, não sabia falar com os espíritos não.
Quando fiz que ia me levantar e botei a mão na
garrafa, ele segurou minha mão. E aí começou.

- Ói, palavra é brasa: queima a língua e se desfaz
no ar. Os seres me deram o paradeiro dele sim,
não que eu tenha pedido, mas porque alguém
daqui deveria saber. Um guerreiro me contou que
ele está na terra da mãe dele, Caiçara, lá pras
bandas de Icapuí. Ao contrário do que estão
dizendo por aí, ele não foi atrás de rabo de saia,
foi procurar o pai, que ele nunca conheceu. Sei
que encontrou, se deram bem, e o cabra
começou a trabalhar com o pai na Requenguela.
Foi nessa que conheceu e se achamegou com
uma brochotinha de lá e vive até que bem, viu?

- Mas, Mestre Nonato, o senhor teve alguma
visagem ou foi só no disse-me-disse?

- Quem tem olho grande é sapo, que pode até
pular pela região, mas sempre volta pra lama.
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Quando o  povo fa la ,  ou  é ,  ou  fo i ,  ou . .  Será? O
povo,  às  vezes ,  aumenta  tan to  a  conversa ,  né?
Nunca se  sabe ao  cer to  o  d ia ,  a  hora ,  os  de ta lhes ,
porque nunca n inguém conta  tudo o  que sabe.  O
fa to  é  que e le  e ra  meu amigo.  

Quando v im t raba lhar  nessa pequena c idade,  eu  o
conhec i .  A inda pescador ,  me ens inou mui to  sobre
o mar ,  me ens inou a  respe i tá - lo  e  a  d r ib lá - lo ,  me
ens inou a  i r  bem longe e  a  i r  bem fundo.  E le  sab ia
o  que tava  fazendo.  No bar raco ,  com a  pr ime i ra
mulher  e  o  f i lho ,  e le  e ra  fe l i z .  E  fo i ,  a té  o  d ia  em
que o  men ino  fo i  engo l ido  pe lo  mar .  Contam que
fo i  um ins tan t inho só :  a  mãe t inha de ixado o
garo to  na  be i ra  do  mar  e  ido  bem l ige i r inho
comprar  um p ico lé  e ,  quando vo l tou ,  o  corp inho do
garo to  já  se  debat ia  d is tan te .  A  mãe nunca
conf i rmou se  fo i  ass im.  E la  fa la  que o  f i lho  fo i
a r ras tado por  um monst ro  para  o  fundo do  mar .
Desde en tão ,  fo i  t ida  como louca.  O fa to  é  que,
depo is  dessa tempestade,  meu amigo nunca mais
fo i  o  mesmo.

Largou o mar e fo i  t rabalhar  numa barraca de pra ia ,
mesmo não sendo da are ia .  L impava,  levava e
empi lhava cadei ras;  desempi lhava,  l impava e
organizava cadei ras.  Dia após d ia ,  d ia  após d ia .  O
trabalho,  como a v ida,  nem sempre tem sent ido,
nem sempre é a legre.  

EU PENSAVA QUE ERAEU PENSAVA QUE ERAEU PENSAVA QUE ERA
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Viveu assim até que, um dia, conheceu
Marizete. Querer chamego com a
mulher do Jurandir era suicídio. Talvez
fosse isso mesmo que meu amigo
tivesse caçando. Jurandir não gostava
de mar; então ela ia à praia sozinha. Eu
era o único (ou, pelo menos, pensava
que era) que sabia. Lembro quando ela
apareceu grávida e Jurandir ficou todo
orgulhoso do filho macho: será um rei,
Reinaldo, Reinaldinho. Marizete estava
feliz por quem trazia entranhado nela.

A mulher do meu amigo desconfiou, até
quis tirar satisfação, mas preferiu se
enganar e acreditar que o marido não
era disso. Sim, talvez estivesse louca
mesmo... Passou, porém, a ir à praia
todas as noites. Com os pés cravados
na areia, olhava para o horizonte negro
e rogava ao monstro que só ela vira
que, caso fosse verdade mesmo,
levasse-o dela e da Marizete. 

Reinaldinho nasceu e, assim que
completou seis meses, Marizete
apresentou-lhe o mar. O menino não
chorou, pelo contrário, parecia
acostumado. Quanto mais o menino
crescia, mais mãe e filho queriam estar
ali. Jurandir, mais de uma vez, foi de
carro buscar a família e ficou cabreiro
vendo o garoto, mais de uma vez,
deixado com o Mário do picolé. A
mulher aparecia uns minutos depois,
ofegante. “Vim correndo para não
demorar mais”, falava ela. Jurandir,
dizem, contratou um detetive da capital
para checar suas desconfianças.
Marizete me falou de ter visto um carro
esquisito uma vez.
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Depois de uns dias, meu amigo não foi mais visto na
cidade. Ninguém sabia dele, exceto eu (ou, pelo menos,
era isso que eu pensava). Marizete avisou-o das
intenções do marido, que ela havia descoberto de
véspera. Contratou um motoboy da cidade vizinha pela
ajuda e pelo silêncio. No momento da fuga, temendo –
em nome da segurança dos três – nunca mais voltar a
vê-lo, pediu: “Passa no Cartório e registra o menino, me
promete, não esquece”. A fuga aconteceu. Eu estava
trabalhando quando vi a moto passar. 

Muitas histórias surgiram para explicar o sumiço. Cada
um tinha sua versão. Até o pai dele entrou em uma das
histórias. Meu amigo foi mesmo para a Caiçara.
Levantou uma casinha na praia da Requenguela, voltou
a pescar e, uns meses depois, se juntou com uma moça
lá. Tudo estava resolvido. Até certa noite. Os novos
vizinhos contam que houve um incêndio no casebre dele.
A esposa nova tinha ido à casa da mãe e voltou
correndo quando soube da notícia. As portas e janelas,
trancadas por dentro, não se abriram de nenhum jeito.
Quando conseguiram aplacar o fogo que correra solto,
dele só encontraram o cordão de cobre, que sempre
levava no pescoço. 

Nessa mesma noite, a primeira mulher jura de pés juntos
tê-lo visto caminhando na praia daqui e indo mar a
dentro. Assim como lá, na Requenguela, o corpo aqui
nunca foi encontrado. Ninguém mais soube dele, nem eu.

A conversa correu e, desde então, nesse mesmo dia, ano
após ano, podem-se contemplar três mulheres lado a
lado na beira da praia, onde ele foi visto pela última vez.

CARMEN LIMACARMEN LIMACARMEN LIMA   
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Nicole e Megan são alunas do
último ano. Certa noite, elas
desaparecem. Megan se torna
uma heroína nacional após
escapar do cativeiro e narrar
suas memórias em um livro. 
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Charlie Donlea
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É um relato inspirador, exceto por um
detalhe: Nicole continua desaparecida. Na
narrativa de Donlea, não há personagens
confiáveis. Quanto mais nos aprofundamos,
mais nos damos conta de que, às vezes, o
terror verdadeiro está em encontrar
exatamente o que estávamos procurando.
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Lourenço Mutarelli

Um ano após desaparecer
com a mulher e a filha, Paulo
retorna como se nada tivesse
acontecido. Sua apatia e o
desinteresse pelo sumiço
da família logo levantam
suspeitas acerca de sua 
sanidade e inocência. Através de
exasperadoras conversas com o terapeuta,
Mutarelli desencaixa as pedras desse
quebra-cabeça. O livro possui uma
narrativa experimental composta apenas de
diálogos, sem qualquer marcação.

NADA ME FALTARÁ

DEIXADA PARA TRÁS
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gosta de brincar de escrever desde a infância. Cearense e
jornalista, no último ano, decidiu colocar “roupa de sair” nas
palavras. Autora de contos e crônicas, já colaborou com textos
para revistas literárias e coletâneas, entre elas, o e-book De Corpo
Inteiras, produzido pelo Coletivo Escreviventes.

Lícia Mayra transita entre o humor e o drama. Autora de Rogai por
Nós (2020), integrante dos coletivos Escreviventes e Tear de
Histórias, pode ser encontrada no Instagram @liciamayra ou se
abanando de calor pelas ruas de Picos, Piauí.
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PJ BRANDÃOPJ BRANDÃOPJ BRANDÃO
Professor universitário. Doutorando em Comunicação.
Pesquisador de quadrinhos e host dos podcasts @HQSemRoteiro,
@sobrefotopod e @podcastnicolas. Autor do projeto fotográfico
Pela Janela (@pelajanelapelajanela).

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

Tem mais de 15 anos de literatura, indo em 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]; o Grupo Eufonia de Literatura ; a revista
literária virtual  Vem-vértebras; e a Editora Et Cetera . Atualmente cursa
o Mestrado em Humanidades Digitais, pela Universidade do Minho.

fb/AlemMarLinguaPortuguesa

@caribeironeto

@liciamayra/

@pelajanelapelajanela/

@/esribeiro12/

http://instagram.com/liciamayra
https://www.instagram.com/HQSemRoteiro/
https://www.instagram.com/sobrefotopod/
https://www.instagram.com/podcastnicolas/
http://linktr.ee/caribeironeto
https://www.facebook.com/AlemMarLinguaPortuguesa
https://twitter.com/caribeironeto
https://www.instagram.com/liciamayra/
https://www.instagram.com/pelajanelapelajanela/
https://twitter.com/caribeironeto
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