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Sou contemporaneo de Linhares Filho. Quase da idade dele. Um 

pouco mais novo. Em poesia, estreou em 1968, com Sumos do Tem
po. Ano de terrfveis confrontos sociais no Brasil e no mundo, ano em 

que me vi em meio do turbilhao politico. Por isso, talvez, nao pude 

acompanhar o nascimento literario do poeta de Lavras da Mangabei

ra. Passada a calera, a ira, o tumulto, a agitac;ao nas ruas (seguiu-se 

a fase do silencio ao ar livre e do gemido nos carceres), passados os 

devaneios juvenis, salvo das garras das aves de rapina dos anticomu
nistas, voltei-me para os livros. Linhares tambem deve terse recolhido 

naquele perfodo, pois em sua biografia ha um hiato prolongado a 

separar o livro inicial do segundo e do terceiro: A metafora do mar no 
Dam Casmurro (ensaio crftico) e de 1978, e Voz das coisas, (poemas), 

do ano seguinte. E a partir desses anos meu conhecimento dele. Ou 

de sua obra literaria. 
Ganhei dele, agora, final de 2010, mais tres volumes: Com a pa

lavra (palestras); 50 poemas escolhidos pelo autor (Rio de Janeiro: Edi

c_;6es Galo Branco, 2008) e No limiar do inverno (Fortaleza: Expressao 

Grafica Editora, 201 0), de poemas. Poderia comentar toda a obra em 

verso de Linhares, se nao me faltasse a dedicac;ao de leitor ou o senso 

e a sabedoria de crftico. Direi, porem, duas ou tres palavras apenas 
a respeito de sua poetica, deixando para outrem o pesquisador da 
literatura, o analista minucioso e atento de Machado, Pessoa, Torga, 
Cam6es, Saramago, Drummond e outros. 

A poesia da Linhares Filho tem roupagem tradicional, sobretudo pelo 
uso frequente do verso medido e rimado. Entretanto, vai alem disso, com 

a manipulac;ao de multiples recursos formais: do soneto ao verso livre e 

a poemas de variados feitios, em versos decassilabicos ou de cinco, seis, 
sete e oito sflabas. 0 apego a vestimenta da tradic;ao o livrou da aventura 
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pela chamada poesia de vanguarda, pelo antiverso, pelo poema visual e 

outras modalidades de efemera durac;ao. lsto e, consciente e conhecedor 

do fenomeno estetico, tem plena domfnio da tecnica do verso. Sem se 

apegar a metrica e a rima, faz uso tambem do verso branco, como em 
"Das coisas". Quanta a rima, ele a pratica muito bem, em todas as suas 

modalidades ou tipos: consoante, aguda, esdruxula, grave, etc. 

Nao bastasse isso, e conhecedor dos sortilegios da linguagem, 

da densa elaborac;ao da linguagem, da melodia do verso, a exemplo 

dos bans cultores do verso. Encontramos em seus poe mas o "encanto 

verbal" (Drummond) ou a "pureza vernacula" (lranildo Sampaio), tao 

afastados de uma infinidade de escritores que estudam pouco, leem 

quase nada e se acham genios. Em Linhares a tal pureza vernacular 

pode ser constatada com facilidade, como quando pomos em linha 

reta, ou de prosa, alguns versos: "Certo e que, sob o rescaldo da fo

gueira antropofagica do teu povo caete, ja se ateara teu desafio, e, 

da fornalha a vir, manarao as larvas de um vulcao, flu indo sempre, em 

rio" ("ALedo lvo, ante Requiem"). 
A poesia de Linhares foi chamada por alguns crfticos de intimis

ta . Pais o poeta nao se deslumbra com o circunstancial e o efemero, 

embora nao os deixe de lado. Em seus livros ha poemas de puro dis

critivismo ou de saudac;ao: "Es, Cidade Maravilhosa, I luz do Sudeste, 

glamourosa, I fidalga" (. .. ). Ou "Cidade show, cidade shopping, I ci

dade gravida, I devolves a Nac;:ao inteira" ("Ode a Pauliceia"). Assim 

como ha observac;6es de fatos: 0 terremoto do Haiti. 
Como percebeu Adriano Espinola, outro poeta admiravel, Linha

res Filho "encara com a maior seriedade os graves problemas do ho
mem, em termos existenciais, sociais e metaffsicos" . Sao muitos os 
seus poemas em que se ve alem da materia, como ser, como parte 
do Todo. E se explica: "Por isso tambem canto salmos e hi nos" . Ou 

composic;oes recheadas de religiosidade: "Ao Espfrito Paraclito", "A to 
de Humildade" ("Sei que, apesar de tudo, I nao sou maior em nada"), 
"Amor Perene" ("Entre n6s Deus habita, e por seu nome I cumprimos 

nosso ideal de amor eterno") . 
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Como todo grande poeta, Linhares e um bom filho e sabe amar 
seus pais espirituais, os poetas que nos antecederam aqui e alhures. 
Sua obra e plena de II ressonancias intertextuais II, de que fa Ia Jose 
Augusto Cardoso Bernardes. Nao apenas nas muitas homenagens a 
poetas cearenses e de outros Estados (Anderson Braga Horta, Cassia
no Ricardo, Dias da Silva, Drummond, Dimas Macedo, Filgueiras Lima, 
Ledo lvo, Machado de Assis, Manuel Bandeira), mas aos estrangeiros 
de sua predile<;ao, como Cam6es (li E cada vez que nos sentimos tris
tes,/ ou do amor com enganos, desenganos,/ mais, ao lermos teus 
poemas, te sublimas! 11

), Borges, Heidegger, Pessoa, Torga, presentes 
tambem em epfgrafes. 

Como observou Sanzio de Azevedo, outro poeta e crftico de re
conhecido talento, o autor de Tempo de colheita II e um desses artistas 
verdadeiros, um poeta no senti do mais nobre do termoll . lsto e de facil 
comprova<;ao, como no ultimo verso do belfssimo poem a II A Machado 
de Ass is, morto vivo II: II A Dor dos que ainda ficam te saud a! II 
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