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DESENCANTOS 

Desde 1897 Antônio Sales residia no Rio. Ao chegar a data de 24 de 

janeiro de 1912 recebia a grande notícia: a queda da oligarquia aciolina. Con

tente, vem ao Ceará, anda pela Serra de Baturité em vilegiatura e passa o Natal 

daquele ano entre os seus. 

Mas a alegria logo transformar-se-ia em tristeza. Durante aqueles quinze 

anos de ausência, quanta coisa mudada, quantos companheiros desapareci

dos ... Fez a chamada e muitos não a responderam. Adolfo Caminha se finda

ra aos trinta anos de idade no Rio. Pedro Moniz desaparecera aos trinta e dois 
-· -

anos de idade, ficando a viúva Josefa e três filhinhos desamparados. A varíola 

acabara com Sabino Batista, deixando viúva a poetisa Ana Nogueira. No Rio 

descansavam Joakim Catunda, Roberto de Alencar e seu cunhado José Nava. 

Bonfim Sobrinho, aos vinte e cinco anos de idade falecia vítima de uma febre 

palustre adquirida no Pará. Maria Salazar e sua filhinha Maria Consuelo cho

ravam a ausência de Fiúza Pontes. Luís Félix de Sá, Francisco Xavier de Cas

tro Guimarães, Artur Teófilo, Alvarins, Domingos Olímpia, Jovino Guedes, 

Lopes Filho, Almino Álvares Afonso já haviam deixado o mundo dos vivos. 

Desolado, Antônio Sales compôs o soneto Desencanto: 

#Natal, e estou na minha terra! exclamo. 
Longos anos ausente em longas plagas, 
com saudade chorei de tudo que amo, 
a mente cheia de lembranças vagas . 

Das venturas de outrora o murcho ramo 
de,sfolhei de outros mares sobre as vagas; 
mas hoje, 6 coração, risos reclamo 
de ti, que o fel do ex(lio já não tragas. 

Eis-te na terra em que vibraste à vida! 
Eis-te entre os teus! E o coração fechado, 
em vez de alvoroçar-se, geme e chora ... 
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Em tomo • turb• dlvsrtlds ... 

Mil onde 01 companheiros do passado? 

Onde os miUI sonhos e ilus6es de outrora?" 
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