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Tal qual a metáfora de Bilac sobre o poeta e o talhador, a Blecaute faz-se diamante torneado por aqueles que
contribuem, editam e interpretam suas múltiplas formas e
propostas de edição. Tivemos, sim, alterações ao longo dos
anos: algumas que vieram para ficar, outras que foram meros experimentos. E, de repente, estamos aqui experimentando um novo visual neste número 17. Pensamos: qual a
receptividade de uma edição adaptada ao futuro dos tablets
e kindles? Você verá.
De outro lado, a presente edição sai atrasada, muito
em devido a problemas pessoais e profissionais de alguns de
seus editores nas diversas atividades que ocupam, entre professores, pesquisadores, escritores e artistas. A Blecaute, vale
lembrar, não possui incentivos ou ganhos financeiros, sendo
uma iniciativa em conjunto para difusão da literatura, formação de um clube de leitores e realização de eventos que
priorizem a literatura acima de tudo, como o foi o Encontro
das Traças, realizado em Campina Grande [botar o link de
uma reportagem]. Pedimos desculpas a nossos muitos leitores, colaboradores e colunistas. Temos um longo caminho
pela frente e, a partir da próxima edição, esperamos voltar a
publicar a revista regularmente. (continua...)
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