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CRUZ FILHO 

POI:l'AS I !\A< AI LMIA LAit[NSJ.. DE LL1 RAS 

José da Cruz Filho nasceu em 16 de outubro de 1884 na cidade de Canindé, 
Ceará, e faleceu em Fortaleza no dia 29 de agosto de 197 4, aos 90 anos de idade. 
Dedicou-se ao magistério como professor de Português e Literatura no Liceu do 
Ceará e ocupou os cargos públicos de inspetor escolar regional, oficial de gabinete do 
presidente Justiniano de Serpa, diretor geral da Secretaria do Interior e da Justiça e 
secretário da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará. 

Poeta parnasiano, apresentava uma poesia burilada, polida e abundante. Pos
suidor de grande cultura, era perfeccionista, com grande precisão de forma e, fre
qüentemente, refundia seus poemas, mesmo os já publicados. Antônio Sales dizia 
que Cruz Filho era ((de uma excessiva exigência consigo mesmo, cada dia diminui 
o número das composições que devem formar seu livro de estréia". Crítico literário, 
contista e historiador, tendo colaborado com jornais e revistas do Ceará e de outros 
estados do Brasil. Em 1963 foi eleito Príncipe dos Poetas Cearenses. Publicações: Po
emas dos belos dias, 1924; Síntese da História do Ceará, 1931; Poesia, (seleção), 1949; 
O soneto, (Monografia), 1961; Toda a musa, 1965; Histórias de Trancoso, (contos), 
1971; Poemas escolhidos, 1986; e História do Ceará (resumo didático), 1987. 

Ingressou na Academia Cearense de Letras no dia 8 de setembro de 1922 (pri
meira reorganização), ocupando a cadeira número 27, cujo patrono era Rocha Lima. 
Com as subseqüentes reorganizações, ocupou as cadeiras 7 (1930) e 39 (1951) tendo 

como patrono o escritor Araripe Júnior. 

A ILUSÃO DO SAPO 
A ALF. CASTRO 

Aos pinchos, pela sombra, indolente e moroso, 

O batráquio estacou do fundo poço à borda, 

E um momento quedou, como quem se recorda, 

Surpreso ante a visão do poço silencioso .. . 

Ao fundo, onde do céu, que de nuvens se borda, 

Reflexa a imagem vê - pelo céu luminoso 

veda Lua pairar o áureo disco radioso: 

E o disforme animal de júbilo transborda ... 

Um momento quedou, mudo e perplexo. Ao centro, 

A tentá-lo, a ilusão do astro de ouro flutua, 

E o monstro eis que se arroja, a súbitas, lá dentro . .. 
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E a água convulsionou-se, em círculos ondeantes, 
Num naufrágio de luz, em que perece a Lua, 
Dissolvida em rubi, topázios e diamantes. 

O PAVÃO 

Na suave e branda paz do amplo parque si/ente, 
Entre árvores de luxo, em calma solidão, 
Magnífico, taful, toda glória, imponente, 

/ . , . ,. 

Da terna amante ao pe, vtve o regzo pavao. 

Nesse reino, que é seu, ele é sempre presente, 
Num lascivo vagar, belo como um Sultão, 
Abrindo à clara luz, larga e orgulhosamente, 
Flórea cauda sem par com seu fausto pagão. 

Pára à borda do lago, onde estátuas douradas 
Ao sol, entre frontões e colunas delgadas, 
Olham sua nudez n 'água, que lhes sorri ... 

E, a um grasno de ódio e ciúme, o silêncio se alarma! 
É o pavão que, ao mirar-se, o áureo leque desarma, 
No susto de encontrar outro pavão ali ... 

A CANÇÃO DA CIGA 

E a velhice ai vem. Vem com seus frios, 
Com o seu tristonho, o seu brumoso inverno, 
E os céus, que eram azuis, ficam sombrios, 
Desfaz-se o tempo, que eu supunha eterno! 

Flavos dias de sol quentes estios, 
Brando enlevo romântico e superno, 
Que eu cantando passei - ei-los vazios, 
Meus castelos de Sonho - ao vir do inverno! 

Consumi, na loucura mais bizarra, 
Chamando embalde uma perpétua ausente, 
Minha existência inútil de cigarra! 

Paixão maldita! Desvairado anseio 
Da cigarra, que invoca, inutilmente, 
A doce companheira que não veio! 
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