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Cid Sabóia de Carvalho nasceu em Fortaleza no dia 25 de agosto de 1935. Graduado pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, em 1966, foi professor da mesma escola, bem como das Faculdades de Ciências Econômicas e de Filosofia da UFC. Advogado militante exerceu o cargo de procurador junto ao Conselho de Contas do Município. Foi senador da República. 
Jornalista e radialista desde a juventude, tendo colaborado com vários jornais, 

rádios e televisão da cidade. Poeta, cujos poemas abordam predominantemente te
mas sociais. Possui trabalhos publicados em revistas de Direito e Comunicação e vá
rios volumes de discursos parlamentares. Principais obras: Gritos e murmúrios, 1956; 
Pássaro de fogo, 1971; Alma de cigarra, 1986; Opus 78, 1978; e Plenilúnio, 1988. 

Ingressou na Academia Cearense de Letras no dia 20 de março de 1980 sen
do saudado pelo acadêmico J. C. de Alencar Araripe. Ocupa a vaga deixada pelo 
acadêmico Clodoaldo Pinto, cadeira número 20, cujo patrono é Liberato Barroso. 
Membro da Academia Cearense de Retórica, da Academia Cearense da Língua Por
tuguesa, da Associação Brasileira de Bibliófilos e da Academia Fortalezense de Letras, 
de onde foi o primeiro presidente. 

Estou fazendo uma elegia 
na paz que há em ti. 

Estou fazendo acalanto 
na ânsia de te embalar, 

para ter a glória de te· despertar 
fugindo contigo pelos campos em flor 
ou pela praia infinita 
ou mesmo sobre o mar, 
as águas do mar 

. 
ou dos rios que querem nos conduzzr: 

- os rios querem nos conduzir 

para 0 fim que eles têm . . · 

Dorme na minha palavra 

que te desperto no meu verbo: 

- antes era só o verbo 

e hoje tudo é. 

Estou fazendo uma elegia 

na tua voz compassada, não cansada 

e teus cabelos estão assanhados, 



JOSÉ MURILO MARTINS 

pregados à tua cabeça 

ainda molhados de mar 

ou de orvalho: às vezes de mar, 

às vezes de orvalho. 

Tu vieste correndo a muitos quilômetros 

por hora. 
Mas eu estou de elegia e de acalanto 

e com as mãos cheias de aurora. 

Por mim e por ti faço elegia 

quase acalanto.· 

meu relógio está sem horas, 

mas 0 nosso minuto tem todas as estações. 

LÁGRIMAS 

São puras estas lágrimas, Senhor. 
Permite a mim que nunca se poluam 
quando as guardar no meu lenço incolor. 
Que sequem. Escondidas se destruam. 

E que morram tão puras nessa dor 
que as fez e, como lágrimas, construam 
no mistério do Nada mais sabor 
para as que hão de ser. Só constituam 

a favor dos meus olhos argumento 
que te explique, Senhor, com fundamento 
a razão que os fez tanto desaguar. .. 

Fiquem na alma; não corram pelo rosto 
as lágrimas que deste com o desgosto 
de, tendo-as puras, não poder mostrar. .. 

FoNTE: CARVALHO, C1n. PAsSARO DE FOGO. FoRTALEZA: lMP. UNIVERSITÁRIA, 1971. P. 35-36, 
76. (POEMAS SELECIONADOS PELO AUTOR). 
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