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Jt SE MURIL) MAit"riNS 

Durval Aires de Menezes nasceu na cidade de Juazeiro do Norte, Ceará, em 13 

de fevereiro de 1922 e faleceu em Fortaleza no dia 27 de agosto de 1992, aos 70 anos 

de idade. Em 1937 mudou-se para nossa capital onde, após fazer o serviço militar, 

deu início a sua atividade literária. Foi jornalista tendo trabalhado em vários jornais 

de Fortaleza como: José, O Estado, Tribuna do Ceará, Gazeta de Notícias, Folha do 

Povo, Diário do Povo e o tablóide Sete Dias. Foi funcionário da Universidade Federal 

do Ceará, da Prefeitura Municipal de Fortaleza, diretor do ensino do governo Paulo 

Sarasate/ Flávio Marcílio e oficial de gabinete da Secretaria da Educação. 

Cronista, contista, novelista e poeta. Publicou: A Universidade Federal do Cea

rá e sua dimensão no Nordeste em mudança, 1967; Os amigos do governador, 1967; Bar

ra da solidão, 1968; Uma estrela na manhã, O mani.fisto de agosto (novelas-reportagem), 
1984; e Ficção reunida, 1994. Pertenceu ao Grupo Clã. 

Ingressou na Academia Cearense de Letras no dia 12 de maio de 1972, na 
vaga deixada pelo escritor Adonias Lima, sendo saudado pelo acadêmico Cláudio 

Martins. Ocupou a cadeira número 27, cujo patrono é Soriano de Albuquerque. 

CANTO 

Sei que nessa hora 
• nesse znstante 

coisas intocáveis e transcendentais 
estão acontecendo. 
Homens que modificam os caminhos 

do mar, 
da terra, 
do tempo 
e do vento 

E teimam em fecundar o ventre das estrelas 

Quisera te contar toda a beleza 
de um mundo novo que se plasma 
Mas sou um simples camponês 
nascido nas terras imensamente 
alegres e verdes do Vale do Cariri 
e nada aprendi além de amar a terra 

• e nem sez quantas cores possui o arco-íris. 



POE�fAS DA ACADEMIA CEAREN E DE LETRA .. 

No entanto 
se pousasses tua cabeça no meu ombro 
e me deixasse beber todo o lirismo 
que há na quietude dos teus gestos 
eu te contaria como é belo 
um açude que eu conheço 
e um rio que nasceu na minha infância. 

Tu te banharias 
nos poços mais profundos 
olhando minúsculos peixes 
rondando o teu corpo despido. 

Eu ficaria distante 
ouvindo o ruído 
das mangas maduras caindo dentro d'água. 

FoNTE: ANTOLOGIA DE POETAS CEARENSES coNTEMPORÂNEos. ED. coMEMORATIVA Do r o ANrv. 

DE FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE Do CEARÁ. FoRTALEZA: lMP. UNIVERSITÁRIA, 1965. P. 73-74. 

QUASE ORIENTAÇÃO AOS POETAS MAIS VELHOS 

A ti 
a mensagem do irmão mais moço que partiu primeiro. 
Quisera que fosse útil como a certeza do amigo presente 
e te ajudasse a escrever poemas libertação. 

A vida dos homens, 
a luta dos homens. 
As esperanças simples dos homens, 

ai estão e precisam ser cantadas. 

Manda embora a preocupação que te enluta o pensamento. 

Poesia não significa enumeração de frases, 

cálculos aritméticos, 
nem o rítmico compasso das coisas limitadas. 

Poesia está em tudo... ver de tudo 

Poema não depende de rimas, sílabas contadas, 

basta os olhos de um gato brilhando no escuro! 
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JOSÉ MURILO MARTINS 

jd ouviste a voz do gazeteiro apregoando notícias? 

E o ruido do bonde? E o apito da fdbrica? 

E o sonho dos jovens? E a alegria das mães? 

São poemas esperando a tua vinda . . .  

são poemas esperando a tua forma! 

Amanhá escreverei dois poemas: 

a tragédia de uma enxada cujo cabo quebrou-se 

e a tristeza de uma lágrima brilhando nos cílios louros. 

FoNTE: AIRES, DuRVAL. QuAsE oRIENTAÇÃO AOS POETAS MAIS VELHos. CLÃ. REVISTA DE Cm, 

TURA, FoRTALEZA, v. 1, N. 4, P. 65, AGO. 1948. 
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