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J )SÉ MUitiLO MART'INS 

COSTA TOS 

José Costa Matos nasceu na cidade de lp�eiras, Ceará, em 29 de outubro de 

1927 e faleceu em Fortaleza no dia 2 de fevere1ro de 2009, aos 82 anos de idade. 

Licenciado em Letras Anglo-germânicas pela Universidade Federal do Ceará, foi pro

fessor da Faculdade de Filosofia Dom José, Sobral, da Faculdade de Direito da UFC e 
da Universidade de Fortaleza- UNIFOR. Auditor fiscal do Tesouro Nacional. 

Poeta, ensaísta e contista, tendo conquistado vários prêmios literários no Cea
rá e em outros estados, entre eles o Prêmio Osmundo Pontes de Literatura. Sobre seu 
livro 0 Povoamento da solidão) o escritor Pedro Nava assim se expressou: "Que poesia 
bravia, revoltada, orgulhosa e tão sensível à nossa hora que passa- veja-se O homem e 
seus medos que destaquei porque muito me atingiu( ... ). E sua poesia me diz que nossa 
única fuga é mesmo pela própria poesia". Seus principais livros: POEMAS -Pirilampos, 
1960; As viagens) 1966)· O sono das respostas) 1980; Na última curva da esperança, 
1982; O povoamento da solidão) 1 a ed. 1991 e 2a ed. 2002; e Estações de sonetos, 2000; 
CONTOS: Na trilha dos Matuiús) 1998; ROMANCE- O rio subterrâneo) 1997. 

Ingressou na Academia Cearense de Letras no dia 1 O de dezembro de 
1992, ocasião em que foi saudado pelo acadêmico Mozart Sariano Aderald o. 
Ocupa a vaga deixada pelo escritor Itamar Espíndola, cadeira 29, cujo patrono 
é Paulino Nogueira. Foi vice-presidente do sodalício e, na diretoria 2007/2008, 
membro do Conselho Fiscal. 

HÁ DE BRILHAR UM SOL QUANDO EU PASSAR ... 
A ELADIO MAGALHÃES 

Quando estiver de volta o Dono das searas 
para os ritos finais da bênção das colheitas) 
a Lama em que eu pisei há de elevar-se em aras 
onde oficiarão benditas mãos eleitas. 

Frondes vastas) folgindo à Luz das manhãs claras, 
contemplarão de perto as grandes mãos perfeitas 
multiplicando o pão das multidões ignaras) 
tornando em vinho Louro as águas mais suspeitas. 

E 
,
um �ol de hóstia, sol de ouro, um grande sol de festa, 

ha de zrromper, fundindo a pedra dos altares 
no incêndio deste ideal, o maior que me rest�! 
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POETAS DA ACADEMIA EARENSE DE LETRA 

E os que me amaram sempre, os corações de esco� 
hão de sentir-me ali, jd livre de pesares, 
e hão de buscar, chorando, a glória deste Sol! 

(PREMIADO PELA ACADEMIA SERG!PANA DE LETRAS, 2007) 

MEDITAÇÃO SOBRE A SABEDORIA DOS ENCONTROS 
Sobre o rastro das horas desatentas, 
a vida tece a trama dos destinos ... 
Se sopramos as cinzas das fogueiras 
que tremeram nas noites esquecidas, 

a terra fica múrmura de brasas 
cantadeiras das grandes profecias, 
estrelas de Belém do jornadeio 
que ainda vamos riscar sobre o planeta. 

Ai! de quem crê no acaso, em coincidências, 
e não decifra o encontro, que buscava 
na inconsciência dos íntimos anseios! 

Ai! de quem rasga o mapa do seu mundo! 
Ai! de quem lança ao mar todas as chaves 
da única porta que lhe cabe abrir! 

A SAUDADE NA VOLTA DAJUREMA 

Aqui, bem junto ao mar, ao sol poente, 
o copo de cerveja sobre a mesa, 
eu não te tenho, mas está presente 
a tua voz na voz da hora-tristeza. 

Alguém de muita força oprime a gente, 
traz jangadas de volta a Fortaleza, 
traz aves forasteiras do Ocidente 
às pescas de mergulho e de afoiteza. 

/ h 
· 

0 céu com brasas, Alguem que c ega e quetma 

Alguém que acende estrelas sobre as casas 

e açula as sombras contra as coisas nuas. 
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JOSÉ MURILO MARTiNS 

Alguém que encontro aqui, nas tardes mansas, 

Alguém que não me traz mais esperanças, 

mas bem que ainda me traz notícias tuas! 

FoNTE: MATOS, JosÉ CosTA. EsTAÇOES DE soNETOS, FoRTALEZA: UFC I CAsA JosÉ DE At 

-PRoGRAMA EDITORIAL, 2000. (CoLEÇÁO .ALAGADIÇO Novo, 234). P. 87, 91, 105. (Os P�= 

FORAM SELECIONADOS PELO AUTOR). 
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