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Nós, osdiurnos O diurno só pode ser trabalhador. Isso é um absurdo. Também
temos direito à folia sem julgamentos. Para nós, os diurnos, o

entardecer é a hora boa para a bebedeira. Mas só os noturnos têm
a pompa da madrugada. E lembrem-se: a nossa tradicional cerveja

não é azul como o dia, nem escura como a noite.

CA Ribeiro Neto

e-feito
Coliteral

       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 [por ser 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.
       Falar de um período específico de horas é limitante, por ser uma faixa dentro das 24 horas, mas
também é frutífero, afinal, ocorre diariamente. Para falar do entardecer, juntamos perspectivas do Brasil e
de Moçambique. Nossa escritora convidada, Efigênia Alves, tem um currículo extenso, dentro e fora da
literatura. Com diversos livros publicados e um perfil no Instagram bem movimentado, ela aceitou o desafio
de falar do fim de tarde e mostrou todo o talento que tem.
       Encontrar fotografia do pôr do sol é fácil, mas Yassmin Forte conseguiu registrar com um lirismo único,
apresentando-nos Moçambique sob seu olhar e tendo o sol como protagonista singelo. As fotos estão incríveis.
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Quasenoite      Ela inaugurou a existência num quase-aborto. Em raros momentos sentia-
se quase-feliz. E já havia ensaiado outro quase-adeus. Mas garantiu a si mesma
que aquele seria o seu último pôr do sol. 

     Quase sempre, a vida inteira parecia uma longa tarde morna, que se estendia pela vastidão do tempo. Queria virar
noite, tornar-se invisível diante da miopia do mundo, que nunca a havia enxergado, que a verdade fosse dita.
     Nascera prematura. E não se tratava de uma antecipação pelo anseio de viver, de um desejo de chegar antes da
hora como se uma viagem incrível a esperasse para saírem de mãos dadas. Não! Aquilo era a vida se negando, porque
morrer aqui do lado de fora sempre foi mais violento. Ela havia sido expulsa do paraíso, se afogando na correnteza
do sangue, que parecia tingir aquela tarde. Mãos desconhecidas a socorreram, como se adiassem a tragédia anunciada.
      Só depois ela soube que a vida era um constante afogar-se, precisava nadar contra a correnteza do mundo, num
quase-sempre. A vida inteira era sem nenhuma garantia e exigia afoiteza. Morria-se muitas vezes até a chegada da morte
derradeira, vinda por encomenda do destino ou pelo desejo de anoitecer, que conduz a mão ao anunciar do último
ato. Aprendera, nas poucas aulas de teatro, que era preciso viver com veracidade a vida do personagem, mas ela não
tinha mais coragem de viver a sua própria história, de enredos sem verdades, engendrados de despedidas.
      A mãe dizia que fruta ansiosa cai do pé e morre. Era preciso respeitar o tempo do amadurecer; semente boa se
guarda no colo da terra e espera a hora acertada de brotar. A mãe dizia tanta coisa, até o que não se desejava saber
por fiel descaso. “Tudo tem o seu tempo”, a mãe reiterava, como parte de uma prece antiga, que ao final pedia
paciência para viver e suportar as intempéries do tempo.
      Ela nunca aprendera esse e outros credos. Lembrava apenas de pedaços e, por eles, tentava ir remendando a sua fé, como se
o acreditar fizesse parte de um pacto maior, prometedor de paraíso de onde não se pode ser expulso, longe de fingimentos.
      Mas os dias eram longos, como tardes mornas sem janelas para se inclinar e olhar o amanhã. E ela, que nascera
antes da hora com prematura incerteza, continuava com a mesma pressa para ser ausência.
      E foi por um quase-descuido que a noite principiou, sem que ela tivesse tempo de se abreviar e fazer de último
aquele findado pôr do sol.

Efigênia Alves

Paradoxo
nascente

Se a noite é uma criança, 
de tardinha é a hora da luz.

CA Ribeiro Neto
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Perspectiva
Envaidecida pelos míopes elogios humanos
sobre o pôr do Sol, a Terra esqueceu-se
de quem, de fato, gira em torno de quem.

Carmen Lima

Duna
O alto de uma duna deveria ser o local mais
silencioso do mundo. Na hora alaranjada,
vê-se mais distante, pensa-se mais a fundo.

CA Ribeiro Neto
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Da janela
crepuscular
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Da janela crepuscular
vi homens fúnebres, velando suas mágoas, 

embalando suas dores, cantando seus crimes.
Vi jovens com lágrimas de fogo,

um soldado caído com uma flor na boca
e uma vaca pastando indiferente.

 
Da janela crepuscular 

vi fadas se despedindo da fantasia,
uma mulher de camisola varrendo seu vazio

e uma montanha ao longe.
Vi uma ciranda de crianças em ponta de calçada,

um enterro sem choro
e um barco qualquer num mar de prata.

 
Da janela crepuscular

vi um estranho exército de roupas sem ninguém dentro,
um músico fardado de nuvens

e uma borboleta se livrando do casulo.
Vi uma lua de agosto,
uma sandália sem dono

e um poema jogado ao lixo.
 

Da janela crepuscular 
ouvi discursos coloridos de bocas sangrentas,
um pássaro cantando o prenúncio do fim
e o som triste de uma cigarra suicida.
Vi uma casa com telhado de vidro,
um cavalo querendo ser unicórnio
e uma chama em vias de se apagar.

Da janela crepuscular 
vi uma foto de um passado insepulto,
chuva fina e silenciosa,
e uma lágrima quente num rosto sem nome.
Vi um espelho sem reflexo,
um palhaço triste
e um velho cavando a própria sepultura.

Da janela crepuscular 
vi uma formiga cansada,
um homem de vidro lendo um livro
e um circo pegando fogo.
Vi um rato sorrindo,
uma estrela cadente,
um trem arrebentado em seu trilho
e a promessa do anoitecer.

Efigênia Alves



       Coitada da D. Dorinha. Depois que criaram a estrada que liga a CE-040 à Caponga, Pindoretama

cresceu bastante, mas não podemos falar o mesmo do distrito de Batoque. Isso foi fator determinante para

a filha única só querer saber de Fortaleza. Nem visita ela fazia à mãe. A ingrata foi s’embora do Batoque há

décadas, deixando a mãe sozinha na casa isolada, sem vizinhança, vivendo de um box no mercado, tendo que

fazer tudo. Se não fosse a ajuda dos conhecidos, sabe-se lá o que teria acontecido.

       Depois de quase 20 anos, eis que aconteceu a primeira visita. Apesar das notícias que chegavam, que

a filha só fez o ligamento depois do sétimo filho, ela veio só com o caçula e o cachorro de estimação. 

D. Dorinha ficou desconfiada. Soube da chegada das duas visitas
 quando ainda estava no mercado, mas não

fechou o ponto. Ficou lá até às 11h, quando não haveria mais compradores para as suas sardinhas.

       A filha aguardava no parapeito, o menino e o cachorro do lado, não eram muito de brincar. A mãe

chegou, recebeu um abraço desajeitado, um sussurro de benção e foi apresentada ao último neto, o

primeiro que ela conhece. “Como é teu nome, menino?” “O nome dele é Nico, mãe”. Entraram. A matriarca

indicou onde dormiriam enquanto ali estivessem e disse que ia ajeitar o almoço.

      Após o almoço em silêncio, quebrado por perguntas curtas e respostas monossilábicas, a filha chegou no que queria:

      - Mãe, Seu Getúlio, o rezador, ainda é vivo?

      - É, mas acho que ele não ajeita negócio de fala, não.

      - Não, mãe... Mãe, queria saber se a senhora não quer ficar com o Nico.

      - Que história é essa, Hermínia? Você nunca precisou de mim para nada. E também nunca me

perguntou se eu precisava de algo.

      - Mãe, esse menino é estranho demais para viver em Fortaleza. Fica com ele aqui. Vai te fazer

companhia. Estando com a senhora, ele vai dormir cedo também, talvez tudo se resolva.

      A mãe desconfiou, mas aceitou. É alguém para ajudar no mercado e a companhia pode ser boa. O resto se arranja.

      Daí em diante, quem quisesse falar com D. Dorinha, podia ir à venda de sardinhas, que ela estaria lá,

enquanto o Nico estivesse na escola. Ninguém mais os via depois das dezoito horas. Só escutavam, ao

longe, os recorrentes uivos para a lua cheia.

Nico

CA Ribeiro Neto
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O Pequeno
Príncipe

Quem quer compreender profundamente a magnitude do entardecer precisa conhecer
esta obra. Nenhum outro horário do dia foi tão poeticamente relevado (e revelado)
quanto o pôr do sol. "As pessoas deveriam ver o pôr do sol pelo menos uma vez por
dia"- sugere o Pequeno Príncipe. A frase parece ingênua, mas não é, e você perceberá
isso após ler a obra. Como não ficar triste? Quer cativar um grande amigo? Precisa
perceber nossa pequenez humana neste mundo? A resposta para essas e muitas outras
perguntas está no entardecer. Observe-o mais.

Luuanda
O livro traz três contos incríveis sobre o pós-colonialismo
de Angola e o cotidiano local frente a essa nova dinâmica:
agora é sobre eles próprios. Destaco, em especial, o conto
"A estória da galinha e do ovo": sensacional, além de
incrivelmente simbólico. E o entardecer? Tem a ver com 
o final desse conto. É melhor que eu não diga, então.

Antoine de Saint-Exupéry

José Luandino Vieira
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Carmen Lima

Yassmin Forte

Efigênia Alves

CA Ribeiro Neto
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.

@caribeironeto

É Licenciada em Língua Portuguesa e Literaturas Brasileira e Portuguesa – pela Universidade Federal do
Ceará (UFC) – e Especialista em Psicologia das Relações Humanas – pelo Instituto de Estudos Superiores
do Ceará (INESC). 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 ainda Formadora Educacional, colaborando com a formação continuada de outros
professores, nas áreas de Elaboração de Materiais Didáticos, Escrita Criativa e Didática.

fb/AlemMarLinguaPortuguesa

É professora pedagoga do IFCE Campus Jaguaribe e atua como Chefe do Departamento de Ensino. 
É escritora, com doze livros publicados, dez infantis e dois juvenis. Cinco destes livros foram
premiados e distribuídos para todas as escolas públicas do Estado do Ceará. É narradora oral,
contando histórias para diferentes públicos. É palestrante, trabalha com dinamização de acervos
literários, ministra formação para professores e é consultora da Secretaria de Educação do Estado
do Ceará, no Eixo de Literatura e Formação do Leitor.

@efigenia.alves.escritora/

@yassminforte_photos/

É moçambicana, nascida em Quelimane (Zambézia), em 1980, e vive em Maputo desde 1986.
É licenciada em Ciências da Comunicação, Relações Públicas e Jornalismo no Instituto Superior

Politécnico e Universitário (ISPU) em Maputo. Entre cursos e residências, já realizou 6 exposições
individuais, participou de 10 exposições coletivas, fez a curadoria de 7 exposições e de
concursos. Ganhou diversos prêmios, como o "Inclusão na Diversidade", em Portugal,

e o "Prémio Mozal Artes e Cultura" (Fotografia de Categoria), em Moçambique.

https://www.facebook.com/AlemMarLinguaPortuguesa
https://www.instagram.com/efigenia.alves.escritora/
https://www.instagram.com/yassminforte_photos/
https://twitter.com/caribeironeto
http://linktr.ee/caribeironeto
https://twitter.com/caribeironeto
https://www.facebook.com/AlemMarLinguaPortuguesa
https://www.instagram.com/efigenia.alves.escritora/
https://www.instagram.com/yassminforte_photos/
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* Esta edição foi produzida ao som do álbum
   Dolores Dala Guardião do Alívio, de Rico Dalasam.
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