
• 

· · · E escuto a Natureza a dizer, pelo aroma 
Da flor e arrulho da ave e pela voz dos seus 
Riachos e azul do céu, que esse poder que assoma 
E anda em tudo, é o imanente espírito de Deus . . .  

• 

A JANGADA 

(Paisagem cearense) 

Mal o clarão da aurora rompe a br�tma. 
E densa escuridão da madrugada, 
Aos repuxos das ondas, a jangada, 
Serena e afoita, a branca vela enfuna . 

O dorso encrespe o oceano e o vento zuna, 
- Segue aos vaivéns d' água convulsionada, 
E sobe e desce aos ímpetos de cada 
Vaga e à mercê dos ventos se afortuna . 

• 

Parte e se some . . . À tarde, é de ver que ela 
Volta afrontando a fúria da procela 
Antes que a ,luz do dia se dissipe . 

Volta encurvando a asa da vela; suste-a 
Aira do mar, volta ao poder de angústia 
Da saudade sem fim do Mucuripe . 

(Dolor Barreira. Op. cit., 1. 3, pp. 73-4; Mário Linhares. 
Evangelho Pagão. Rio de Janeiro, Of. Tip. Apolo, 1917. 
pp. 25; 17-8 ; Sales Campos. Op. cit., p. 193.) 

Vários autores se referiram ao caráter parnasiano da poe
sia de Mário Linhares, ao tempo de sua estréia . Antônio Sa
les, certamente falando apenas dos trabalhos enfeixados em 
livro, escreveu, em 1922 : "É com Mârio Linhares que a nos
sa poesia começou, nestes últimos anos, a subir de nível, até 
chegar ao presente momento em que os seus representantes 
se apresentam com predicados notâveis de cultura intelectual 
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e observância da boa técnica e da boa linguagem'' . sg Dos 

Florões, cujo título já é típico da escola, são os dois primeiros 
poemas reproduzidos : a "Antífona" é como que uma profis
são de fé, através da invocação· da Musa, a quem o poeta roga 
lhe modele o verso com toda a arte escultural exigida pelos 

mestres parnasianos ; entretanto, não deseja a completa im
passibilidade, pois prefere ver quebrada a estátua, caso lhe fal
te o sopro de emoção . Pigmalião, aqui referido, segundo a 
Mitologia, era um escultor que, apaixonando-se por uma está
tua feita por ele mesmo, conseguiu que Vênus lhe insuflasse 
vida, chegando a desposá-la. O soneto seguinte, "A Seca", por
ventura o melhor poema de Mário Linhares, a nosso ver, con

cilia o rigor formal à atmosfera telúrica : as frases curtas da 
1. a estrofe nos sugerem o ambiente quase irrespirável da ca
nícula sertaneja, seguindo os versos, expressivamente, a dtl
reza da cena captada . Na 2.a estrofe, há presença de alitera

ção para efeito onomatopáico. Veja-se ainda como corre o 1.o 
verso do 1.0 terceto, com sua sonoridade líquida : é que, em
bora falando da ausência da água, o poeta evoca a existência 
do riacho que, pelo menos, deveria estar coleando pelo seio 
amplo do bosque. As vogais das rimas são todas claras, com ex
ceção da rima em o, no 1.0 terceto. Do Evangelho Pagão trans
crevemos os três poemas que se seguem : o primeiro, "Festim 
Romano", pelo descritivismo puro, como pelo apuro formal e, 
ainda mais pelo tema, evocando uma cena da Antiguidade, é 
talvez o mais parnasiano de todos os poemas de Mário Linha
res, chegando a lembrar "A Sesta de Nero", um dos pot1cos 
poemas realmente parnasianos (no sentido francês) de Olavo 
Bilac. Os mais exigentes talvez condenem essa rima sa1tgüineo 
I triclínio .  Lembre-se, porém, que mesmo em nosso Parna

sianismo, há inúmeras rimas ainda mais  irregulares, notada
mente em Luís Delfina . "Culto Selvagem", que a princípio 
parece um hino pagão, na verdade é uma exaltação de Deus, 
para quem o poeta cada cez mais se voltaria em seus poemas, 
católico fervoroso que na verdade era. Note-se que, à maneira 
de Cruz Filho n' · "O Jaguar", alternou, no final das estrofes, 
as rimas graves e agudas . O soneto "A Jangada" ,  que cons-
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titui outra de suas paisagens cearenses, reproduzimo-lo d' A 
Poesia .Cearense no Centenário, de Sales Campos : vazado em 
versos decassílabos, esse poema não ostenta o timbre parna
siano dos anteriores, todos em alexandrinos; antes, chega a 
lembrar alguns passos da poesia simples do Padre Antônio 
Tomás . Em todo o caso, afastam-no do Romantismo o descri
tivismo e o requinte das rimas preciosas (há mesmo uma com
posta, suste-a 1 angústia) . 

CARLOS GONDIM 

Nasceu em Coité, hoje Aratuba, no dia 6 de dezembro de 
1886, e faleceu em Fortaleza num arrabalde próximo a Poran
gaba, no dia 11 de março de 1930, assassinad·o .  Apesar de 
jamais haver podido freqüentar escolas, conseguiu apreciável 
cultura, através da convivência com os grandes autores da li
teratura brasileira e universal . Boêmio incorrigível, tornou
-se criminoso, vindo a cumprir vários anos de prisão, onde 
mais se apurou sua autêntica vocação de poeta . Sua morte 
jamais foi esclarecida . Pu bicou : A Tortura do Artista ( 1915) , 
Poemas do Cárcere ( 1923) e Ansia Revel ( 1 929) . 

CANTO DO PARIA 

É uma insânia o que sinto! É o desespero 1nudo, 
Que o peito despedaça e oblitera a razão! 
Abandonou-me a crença o mais precioso escudo, 
Desamparou-me a fé meu único bordão! 

Ululam-me no encalço os tormentos de Orestes . . .  
Como que em derredor de mim tudo se escombra! 
- Rio-me, como Lear, louco, rasgando as vestes, 
- Duvido, como Hamleto, interrogando a Sombra. 

Barco errante, a singrar entre parcéis e fráguas, 60 

Ando a léu, à feição de um destino traidor . . .  
_ Em que Letes irei esquecer minhas mágoas? 
- Que Cocito . infernal tragará minha dor? 
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E, assim, obedecendo ao fadário, caminho . . .  

E hei de, como um fantasma, entre os homens errar! 

- Triste e dorido Jó, sem pão e sem carinho, 
• 

- Orfeu · o e insano, a carpir e a cantar! 

E, irremível precito, uma voz que me aterra, 
Tenebrosa e augural, meu futuro prediz: 
- "Para sempre serás um réprobo na terra, 
Eterno forasteiro em teu próprio país!" 

E é esta voz, que em meu peito o desespero lança, 
Como o dístico cruel que encima os penetrais 
Do Orca, onda Dante viu toda a humana esperança 
Perdida, a soluçar o eterno NUNCA MAIS! 

Rei Tântalo, que, em vão, ao céu exora e pede, 
- Condenado a sofrer uma iníqua expiação, 
Tendo a linfa a meus pés ardo abrasado em sede, 
E morro a fome tendo o fruto à minha mão! 

Que convulso pincel de um Goya alucinado, 
Este suplício atroz, mais fero que o da cruz, 
Criara, ao que sucumbe às trevas sepultado., 
Ansiando a liberdade e o ascenso para a Luz? 

Tudo exulta lá fora e canta ao sol da vida, 
Que aos felizes sorri, como um rio de mel, 
Enquanto, presa à dor, esta alma desvalida 
Esgota, até ao fim, seu cálice de fel . 

E ninguém saberá deste · tormento insano! 
E ninguém ouvirá ao insonte Prometeu! 

Ninguém! pois que é de rocha o coração humano, 
E meu grito jamais há de ch.egar ao céu! 

ORFEU 

Nem a morte apagou (descreve a teogonia 
Fabulosa) este amor, mais do que tudo, forte . 
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E, entre as sombras, seguindo à sombra fugidia, 
Louco, penetra Orfeu nos arcanos da morte! 

Mas, sem que uma esperança a sua alma conforte, 
A terra onde aprendeu a harpa a vibrar, um dia, 
Volve o triste, evocando a inditosa consorte ' 

Na harpa, que só gemer e suspirar sabia . 

Não mais encanta Orfeu, presa de dor secreta, 
Às Trácias, que, em despeito, atiram na corrente, 
Decepada e a sangrar, a cabeça do poeta! 

- "Debalde que, ainda assim, Eurídice celebro! . . .  " 
E, ainda hoje, à luz do luar, desoladoramente, 
Anda essa voz dorida a soluçar pelo Hebro . 

BAFFLESIA ARNOLD! 

Nobre, P,lorindo ao sol, inodora e gigante, 
Cinco pétalas só, imperiosa, alardeia . . .  
Numa traga nasceu, remota, do Levante, 
Onde, rainha-flor, solitária pompeia! 

A corola de creme e violeta é uma idéia, 
Explodindo, a irradiar, do caule exuberante . 
Ama a luz, e se fecha à sombra, que receia, 
Mas não teme o aquilão, raivoso e rouquejante . 

• 

Goza, se em seu hastil vêm pousar borboletas . . .  
E, serena, a sonhar, num píncaro insulada, 
Ouve às vagas, em baixo, o embate das maretas .  

E, impassível, em si, ioda a nobreza encerra, 
Soberana, vivendo em seu trono isolada, 
No orgulho de ser só, reinando sobre a terra . 
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AS ONDAS 

Rolando as algas e embendo as fragas, 
Passam as ondas, c é leres e frias, 
- Formas nervosas de Nereidas vagas, 
Esculturas de espumas fugidias . 

Ora em coréias, como estranhas magas, 
Recamadas de argênteas pedrarias, 
Entoando ritos e cuspindo pragas, 
Chegam para o sabá das ardentias . 

E, cheias de ânsias cheias de desejos, 
Ora, como serpentes enlaçadas, 
Gemem suspiros e soluçam . beijos . . . .  

E, loucas, retorcendo-se na areia, 
Como outras tantas Heros desgrenhadas, 
Morrem, na praia, que o luar prateia . 

NOTURNO 

Noite . A jronde estremece . O luar gelado 
Desmaia nas corolas amorosas: 
Escuto, ao longe, um piano enamorado . . .  
Geme Chopin nas sombras misteriosas . 

Espall7�a a brisa em torno um delicado 
Vago perfume de jasmins e rosas, 
E como que anda no ar, sutilizado, 
·Todo um cortejo de visões radiosas . 

. Passa um triste sussurro de lamentos, 
Um salmo, um De Profundis, um saltério, 
Na harpa chorosa de Israel dos ventos . 
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E, como monjas brancas, que soluçam, 
Pelas ogivas do convento etéreo ' 

As magoadas estrelas se debruçam . . .  

AS CIMBúLIAS -

Irrequietas, à flor das ondas em cardumes ' ' 

Ora róseas, abrindo as asas ora azúleas ' ' 

Vogam na espuma argêntea, em seus radiosos lumes, 
Como efêmeros sóis, errantes, as Cimbúlias . 

Centenares, ao léu das vagas, em cerúleas 
Conchas, de burgalhões e remotos negrumes 
Surgem, bailando ao som de misteriosas dúlias ' 

Haurindo à equórea planta os estranhos perfumes . 
• 

Loucas, no amplo lençol das águas espumantes. 
Brincam: e é todo o mar refúlgida Golconda 
De topázios, rubis, safiras e diamantes . . .  

E vorúveis, ruflando as asas sobre as vagas, 
Em jarândola ideal, elas vão de onda em onda: 
- Borboletas do oceano, adormecer nas fragas . 

( Carlos Gondim. Poemas do Cárcere. Fortaleza, Tip. 

Central, 1923, pp. 47-9 ; 67-8; 93-4;  83-4; 101-2 ; Ansia 
Revel. Fortaleza, Tip. Central, 1929, pp. 41-2.) 

. 

Os poemas acima atestam, além da vocação artística de 
Carlos Gondim, a erudição que adquiriu e que espalhava em 
seus versos : "0 Canto do Pária", mais do que outro qualquer, 
é exemplo disso, com alusões a Orestes (perseguido pelas Fú
rias, por ter assassinado a mãe, para vingar o próprio pai, se
gundo a Mitologia) ; o Rei Lear e Hanleto, ou melhor, Hamlet, 
personagens da tragédia shakespeariana ; os rios mitológicos 
Letes (rio do esquecimento) e Cocito (rio dos gemidos, forma
do das lágrimas dos condenados ao Inferno) ; Jó, o famoso pa-
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triarca judeu submetido às mais duras provações ; Orfeu. o in
ditoso poeta que será assunto de um soneto adiante ; o Infer
no de Dante, da Divina Comédia; Tântalo, condenado a fome 
e sede eternas; afinal, Prometeu, o titã condenado por Júpiter 
a ter o fígado devorado por um abutre, durante 30 . 000 anos . 
Apesar do aparato cultural, o poema é profundamente sen
tido, e revela a angústia do poeta ante seu infortúnio (já en
tão devia estar no cárcere) . O soneto que se segue é de re
c.orte puramente parnasiano, como aliás a maioria dos aqui 
transcritos : Orfeu, segundo a Mitologia, não conseguindo ti
rar sua Eurídice do Inferno, passou o resto dos dias a lamen
tar a grande perda, o que terminou por enfurecer as rivais de 
sua bela amad·a, as quais o mataram e lançaram no rio He
bro ; Orfeu encantava as próprias feras com sua lira . ' 'Baffle
sia Arnoldi" revela um vezo muito em voga na corrente : a 
descrição versificada de uma flor ou de um fruto (Emílio de. 
Menezes celebrou "A Romã" em alexandrinos) . Em decassíla
bos, nem por :fsso é menos parnasiano o soneto "As Ondas", 
onde se notam discretas aliterações . Imbuído de espírito clás
sico, vê o poeta nas ondas as filhas de Nereu, que vêm para 
um sabá (assembléia demoníaca) ; veja-se, no verso 4.o, a alu
.são à arte escultural ; no final, alude O· poeta à lenda de Hero 
e Leandri : vivendo um na Asia e outro na Europa, Leandro 
atravessava a nado o Helesponto, a fim de ver sua amada, 
Hera ; numa tempestade, Leandro apareceu morto na praia, 
e Hero, desesperada, lançou-se ao mar . "Noturno" que, em 
1917, foi publicado no jornal Folha do Povo, com os quartetos 
inteiramente diferentes, surge nos Poemas do Cárcere, de 1923,. 
na lição acima reproduzida, na qual há menos acentos par
nasianos do que simbolistas (além da atmosfera de mistério , 
temos todo um cortejo de visões despertado pela música, nos 
quartetos e, nos tercetos, as referências litúrgicas através dos 
vocábulos salmo, De Projundis, saltério, harpa de Israel, mon
jas, ogivas de convento) . "As Cimbúlias", soneto igualn1en
te estampado na imprensa em 1917 e reprod11Zido com peque
nas alterações em Ansia Revel, retoma o puro descritivismo 
parnasiano, sendo digno de nota o verso final do 1 .0 terceto. 
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onde a e�u1neração de pedras preciosas lembra o já tão citado 
poema herediano "Le Récif de Corail" e, por extensão, o ver
so de Cruz Filh� no soneto "O Sapo" . Carlos Gondim, que 
figura entre os Poetas Esquecidos de Mário Linhares (Rio, 
1938) , merece ser conhecido e estudado pelas novas gerações, 
pela alta qualidade de sua poesia, da qual demos apenas 11ma 
idéia . • 

BENI CARVAI.HO 

Benedito Augusto Carvalho dos Santos Nasceu no Ara-

cati, em 3 de janeiro de 1886, e faleceu no Rio de Janeiro, em 
22 de janeiro de 1959 . Bacharel em direito pela Faculdade de 
Direito <l:o Recife, distinguiu-se como criminalista, chegando 
a catedrático da Faculdade de Direito do Ceará . Também foi 
professor dos Colégios Militares do Ceará e do Rio . Exerceu 
mandato de deputado federal e de vice-presidente do Estado; 
foi Interventor federal no C�ará,. em 1945-6 . Era membro da 
Academia Cearense de Letras . Publicou inúmeras obras jurí
dicas, sendo ainda de sua autoria a tese Morfologia e Sintaxe 
do Substantivo Port�gu�s (1920) , De Florete e Luvas (1935) , 

crônicas, e Chama Extinta (1947) , em que reuniu seus poemas. 

• 
I 

' . ' ,. 

MAGDA 

(Um quadro de Tiziano) 

Colo desnudo em flor, lábio entreaberto em prece, . . 

Olhos, no alto, exorando o perdão de seu crime, 
Magdalena, a ofegar, toda em febre aparece . . .  
E o alma encanto da Vida e do Pecado exprime . 

Perscruta o �oração, que o Amor, vora�, oprime; 

Sente-lhe a luta, e a. dor. q?J,e, �ntro tf(J],ma, c;resce . . .  

E, a cada p1.1llsaçá() que lhe o . peito comprime, 

os ãelfros sensuais, em prantos, amortece . 
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Em fogo o olhar, tremendo a voz, a mente em brasas, 
Desnastrado o cabelo em ondas de veludos, 
Demanda o Azul, assim, nessas formosas asas . . .  

Enqu,anto, aos céus, contrita, a suplicar, exangue, 
Mostra os duros punhais dos seios pontiagudos, 
Ainda quentes de amor, ainda rubros de sangue! 

O FLAMBOY ANT 

Forte, esgalhado, heril, o flamboyant, de flores 
Rubras, na antiga fronde, ostentava a vitória 
Da púrpura triunfal, na opulência da glória 
Do sol, no alto do Azul, todo em chama e fulgores . 

Lutou . Venceu heróico! A conquista, na história 
Vegetal, alcançou no meio de esplendores: 
- Ora, altivo, pompeando à luz as rubras cores; 
- Ora, verde, a cantar a Esperança ilusória! 

Hoje, porém, descansa o flamboyant por terra, 
Sangrenta a floração, circundando-o, morrendo, 
À agonia mortal, que o seu martírio encerra: 

- Egrégio lutador que, na refrega, exangue, 
Fulminado, semelha, a cair, combatendo, 
Um cadáver de herói, salpintado de sangue! 

DESCENDO O J AGU ARIBE 

I 

Canta, no galho agreste, o passaredo . . . Canta . .  . 

Em flor o cajueiral farfalha; o vento açoita . .  . 

E vai, de fronde em /ronde, e vai, de moita em moita, 
Aurea, a ,luz da manhã que, a sombra, abate e 

[espanta . 
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Alto, c6ncavo, azul, escampo, o céu! Levanta 
O vôo uma ave, além, que o bamburral acoita: 
Não mais a verde mata a treva espessa enoita, 
E tudo brilha, e esplende, e exulta, e harpeja, e 

[encanta! 

Claro, ao sol refulgindo, o Jaguaribe, lento, 
Coleia, estuante, a arfar, os mangues alagando, 
E, à praia, o coqueiral move e fustiga o vento . . .  

Ao longe passa a voar, de marrecas um bando . . .  
O rio, ansiando mais, lança-se ao Mar violento: 
E o hino triunfal da Luz, ei-lo que vai cantado! . . .  

II 

Outubro! . . . o· sol se esvai no ocaso poento, 
À Tarde entoando os salmos da agonia . . .  
E pela encosta, e pelo Azul nevoento, 
Passa, esmorzando, ao longe, a ventania . . . 

Por toda a Natureza um vão lamento 
Ouve-se à ,luz crepuscular, sombria: 
E o mangue, a ramalhar, a litania 
Da Saudade traduz na voz do vento . . . 

Guaiam maretas brancas, uma a uma, 
Como se um pranto, em fios, lhe brotasse 
D' entre os flocos alvissimos da espuma . . .  

Exsurge o luar no firmamento em fora: 
- Quanta tristeza, deste rio, nasce! . . .  
- Quanta saudade, nessas praias, chora! . . .  

(Sales Campos. Op. cit., pp. 67 ; 65; 59; 66.) 

Baseando-se no famoso quadro de Tiziano Veccellio ( 1 488 
_ 1576) , como era costume, o poeta faz a descrição física de 
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Madalena, procurando penetrar em seu pensamento; a exem

plo de outros autores aqUi apresentados, Beni Carvalho guarda 
traços do Simbolismo, v. g. as maiúsculas personificadoras 
(Vida, Pecado, Amor, Azul) ; talvez para quebrar o andamen-
to algo monótono dos alexandrinos regulares, surge um trí
metro no primeiro terceto (Em fogo o olhar, tremendo a voz, 
a mente em brasas) , logicamente indivisível em dois hemis
tíquios hexassílabos . O segundo poeina focaliza uma das ár
vores mais conhecidas entre nós : o flamboyant, cujo nome 
estrangeiro, estando já hoje em nosso léxico, não necessita 
mais de ser grafado em tipo diferente; cremos que nenhuma 

outra planta foi tantas vezes cantada em versos parnasianos 
de poetas maiores e menores : aqui, a árvore assume a figura 
de um lutador, cujo sangue são as flores vertnelhas que lhe 
revestem a fronde. Mas a nota mais forte d'e telurismo vamos 
encontrã-la nos sonetos "Descendo o Jaguaribe", posterior
mente acrescidos de mais um, para inclusão no livro Chama 
Extinta (1937) : os dois sonetos aqui transcritos são dos me
lhores que o poeta compôs; neles nota-se o descritivismo que 

. . 

tudo observa e registra realisticamente, mas, à maneira de 
Bilac e de outros chamados parnasianos brasileiros, vibra a 
emoção em cada verso, tratando, assim, de uma descrição rea-
lista, mas não impassível, como chegam a ser alguns poemas 
de Alf . Castro . O polissíndeto, no verso s.o, trai a influên
cia bilaquiana . No soneto II, composto em decassílados, há 
leves acentos românticos e simbolistas (quanto aos últimos, 
vejam-se os salmos de agonia) ; no verso 4.o, para dizer que 
a ventania se vai enfraquecendo ao longe, usa o poeta um 
neologismo, oriundo do italiano, onde smorzando é termo mu
sical, como crescendo, seu oposto . 

ANTONIO FURTADO 

ANTONIO FURTADO Bezerra de Menezes Nasceu em 

Quixeramobim, no dia 14 de junho de 1893, vindo a falecer 
em Fortaleza, em 20 de agosto de 1939 . Bacharel em Direito 
pela Faculdade de Direito do Ceará, foi professor de Direito 
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Judiciário Civil na mestna Faculdade . Exerceu ·ainda os car

gos de juiz e de promotor de justiça em diversas localidades . 
Além de obras jurídicas, publicou História Azul (1921) ,  poe
meto; Idéia Fixa (1931) , contos, e Antônio Be·zerra e a Aboli
ção ( 1937) , entre outros . Foi membro da Academia Cearense 

de Letras . Deixou inédito o livro Poemas da Tarde do Meu Dia. 

A CABE,ÇA DE SAO JOAO 

No silêncio aromal dos gregos a.posentos, 
Contempla Salomé, sobre um éreo escudo, 
A cabeça do Asceta, entre laivos sangrentos, 
Envolvida, por Ela, em onda.� de veludo . 

Jaz fria aquela boca onde, em estos violentos, 
A procela rugia. O olhar jaz frio e mudo, 
Seu olhar onde ardia a torva ira dos ventos 
E a cujo brilho astral se iluminava tudo! 

Contempla-a, mudamente . E, mudamente, lembra 
Seu desprezado amor. O lascivo ressábio 
Dum beijo que lhe dera, a súbitas, relembra . 

E, bêbeda de gozo, em anseios de louca, 
Ampara o lábio ardente àquele frio lábio, 
E une a boca sensual àquela fria boca . 

MARMORE PAGAO 

Às mãos o escopro, Artista . A pedra rasga . Corta 
Nobre estátua pagã, no mármore sagrado . 
Trabalha! Mais! E o rosto em flor e o aprimorado 
Colo lhe esboça e talha, e os contornos recorta . 

E, isso feito, depois, infunde-lhe na morta, 
Fria pedra, o calor do sangue. O nacarado 
Esplendor do seu corpo arome e, cel8o, alado, 
Lembre um Sonho Pagão que à Hélade reporta" . 

. I 

. 
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��um golpe mais, Artista! Outro mais! Um ainda!" 
E ei-la, Deusa e Mulher, em mármore mostrando 
A rara perfeição da imagem viva e linda . 

Por fi·m! . . . E ao vê-la, branca, esplêndida, na sala, 
Estremece julgando (oh deliro!) ,  julgando 
Escutar-lhe, na boca, os rouxinóis da fala . 

LOIROS . . .  

Loiros, da cor do sol, da cor flava do milho, 
Creio do oiro do sol são jeitos teus cabelos . 
Mas relembram, também, um ermo fjord de gelos, 
Sobre o qual jorra o luar em fulvescente brilho . 

Erra um sutil aroma, um perfume a tomilho, 
Alado, leve, ondeando . . . E os teus cachos . . . ao 

[vê-los,. 
A boca se me crispa, em ânsia de mordê-los, 
Beijando, de um a um, cada aloirado atilho . 

Têm um tom paunasial de arrebol e crepúsculo, 
E, perdido de amor, ébrio de amor, eu sinto 
Abalo em cada nervo e febre em cada músculo . 

E, com toda a Alma presa à tua Imagem Zangue, 
Eu quero comungar, conforme um Rito Extinto, 

· A hóstia do teu Corpo e o vinho do teu Sangue . 

A COLMEIA 

Sob a umbela e o frescor de ermo bosque olvidado� 
Num recanto de selva, entre lírios e glastos, 
Havia um tronco ancião, desnudo, abandonado 
Gigante, erguendo no ar os fortes membros vastos .. 
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Nele negro espinheiro, anoso, esburacado, 
GaZil, veio poisar, entre os vermes nefastos, 
Um enxame de abelha . E, no cerne esvurmado, 
Um cortiço se ergueu sobre os tecidos gastos . 

Um rude lenhador, que ali passou, um dia, 
O tronco derribou, vi·brando a acha que fulge, 
E o claro mel colheu, dentre a cera sombria . 

E, em troca, a áurea colmeia, em bando inquieto e 
[loiro, 

Cercando .o lenhador, brilha,. zumbe, refulge, 
E envolve-lhe a cabeça em uma auréola de oiro . 

(Sales Campos. Op. cit., pp. 67 ; 65 ; 59 ; 66. ) 

Apesar do uso constante das maiúsculas personificado
ras, tão do gosto simbolista, e da emoção que transborda de 
·seus versos, quase sempre eloqüentes, é o Parnasianismo o 
traço dominante da poesia de Antônio Furtado, onde sobres
sai o lavor escultural trabalhado com o vocabulário clássico, 
muitas vezes bizarro . Com efeito, a presença da escola já se 
estadeia nos dois primeiros sonetos transcritos : ''A Cabeça de 
São João", cujo tema, entre histórico e mitológico, foi várias 
vezes explorado, e "Mármore Pagão", em que se juntam arte es.
cultórica, paganismo, e alusões à Grécia antiga, lembrando o 
mito de Pigmalião . "Loiros . . .  ", que Dolor Barreira reproduz 
noutra versão, anterior (Op . cit, 3.0 vol. , p .  316) , tinha assim 
o verso 3.o : Quem m' os dera a beber! Quem me dera sorvê-los. 
Na edição transcrita aqui fjord, vocábulo nórdico, deve ser lido 
como se tivesse uma sílaba apenas, razão por que não o gra
famos segundo o vocabulário oficial, ou seja, fiorde . O soneto 
ostenta matizes decadentistas, notadamente nos versos fi
nais . "A Colmeia" figura nos Sonetos Cearenses, de Hugo Ví

tor ( 1938) , sob o título de "Poema das Abelhas", com a data 
de 1912, tendo assim a primeira estrofe (assinalamos os vo-

cábulos que sofreram alteração) : 
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Sob. a umbela e· o frescor de amplo bosque, olvidado 

Num recanto de fraga, entre .lfquens e glastos, Mor

. ria um tronco ancião desnudo, abandonado Briareu,. • 

� no ar os tortos membros vastos .· 

O verso 7.o dizia : De abelhas um enxame . . .  E, no cerne 
esvurmado. Nem. falta a esse poema a alusão à Mitologia: 
Briareu, do. verso 4.0 na variante reproduzida em Hugo Vitor, 
é às vezes citado como um gigante de 100 braços . Assim, o 

Gigante, da outra versão, deve referir-se a um dos monstros 
que se revoltaram contra Júpiter . No ano de sua morte, An
tônio Furtado. escreveu alguns poemas polimétricos, que pr& • 

nunciavam uma . possiyel adesão ao verso livre . 

IRINEU FILHO 

Francisco IRINEU de Araújo FILHO Nasceu em For-
taleza,. em �8 de novembro de 1887,. vindo a falecer, na mes
ma cidade, no dia 31 de julho de 1970. Bacharel pela Faculda
de de Direito do Ceará, abraçou o funcionalismo público, ocu
pando os mais altos cargos na Fazenda Federal. Começou a 
versejar no início do século ( .1903) , sob o pseudônimo de Car
los ·w eimar . Apesar de poeta lírico, não enfeixou em livro 
senão suas produções satíricas : Maricas & Maricões (1912 -

2.a ed . ,  1915) , sob o criptônimo Gilberto Flores, e a Camelía
da (1916) , poemeto que traz assinatura de Thé, Milô de Me
deiro . Compôs versos htlmorísticos com outros pseudônimos,. 
entre os quais Dr . Rábula . Colaborou ativamente na impren
sa, sobretuqo .nos periódicos A Tesoura, O Camartelo e outros, 
de feição satírica . · 
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CARAVANA 
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No alto do céu o sol fuzila . . .  
Embaixo se abre amplo deserto: 
Desolação funda e tranqüila· 
Ao longe paira, paira perto . •. • · • 

. 
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Embaixo se abre amplo deserto . . .  
E nem, sequer, um rufdo lento 
Ao longe paira, paira perto, 
Nem mesmo sopra um débil vento . 

E nem, sequer, um ruído lento 
Quebra, por fim, tal solidão, 
Nem mesmo sopra um débil vento, 
Fazendo erguer o pó do chão . . •  

Quebra, por fim, tal solidão 
Grande tropel que, em marcha insana, 
Fazendo .erguer o pó do chão, 
Vem caminhando é a caravana! 

Grande tropel que, em marcha insana, 
Pela planície zombadora 
Vem caminhando é a Caravana 
Morta de sede abrasadora! . . .  

Pela planície zombadora 
Ei-la que passa e segue adiante, 
Morta de sede abrasadora, 
Penosamente, vacilante . . .  

Ei-la que passa e segue adiante . . •  

E, sombra, agora, além se esjaz, 
Penosamente, vacilante . . .  
Tristeza cruel volve tenaz . 

E, sombra, agora, além se esfaz . . .  
Torna o deserto a ficQr mudo; 
Tristeza cruel volve tenaz, 
Cai, outra vez, por sobre tudo. 

Torna o. deserto a ficar mudo . . .  
Desolação funda e tranqüila 

' 
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- No alto do céu o sol fuzila! . . .  
Desolação funda e tranqüila . 

O SAARA 

Na africana região ocídua se escancara, 
Sinistramente grande, o Deserto do Saara: 
- Vasto o oceano de areia, intérmina planície 
Estéril e combusta, em cuja superfície 
Há pobres vegetais e recantos de alfombra 
Que não dão, a fartar, nem frescura, nem sombra. 
Tudo o mais é desnudo e sáfaro e candente! 
Bate-lhe em cheio o sol desapiedadamente. 
O seu solo desprende um fulgor de centelha; 
Sua ardente atmosfera é asfixiante e vermelha . . .  
Quando, ao findar da tarde, o crepúsculo desce, 
O Deserto parece estorcer-se . . . parece 
Que, do seio arrancando um abafado grito, 
E, implorando piedade, interroga o Infinito: 
- "Ai! por que é que assim sou? Ai! por que, Natu-

[reza, 

Ai! por que me não dás, como a todas as terras, 
A sensação ideal de travar essas guerras 
Renhidas e febris contra o Rude que explora 
(Desde o chegar do dia até o dia ir-se embora) 
Os sítios em que a Terra é ubérrima e fecunda, 
Onde o SoJ; melhor do que o Sol que me imunda: 
- Sol que aquece, mas não como o Sol que nle 

[abrasa? ! . . .  
Olha como isso é triste e limpo . . .  Nem uma asa 
De um pássaro veloz estende sobre mim 
Sua sombra gentil . . . Que solidão sem fim! . . .  
O Simum infernal pelos ares galopa 
A bufar e rugir, quais mi·l feras em tropa! . . .  
Nem o canto de uma ave escuto em meu degredo, 
Nem, de linfas a voz, nem a voz de arvoredo! 

) 
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Nem a copa, sequer, de uma árvore frondosa 
Rumoreja em toda esta amplidão arenosa! . . .  
Nunca poder gozar o minaz desvario 
Tonitruante e brutal de um caudaloso rio 
A percorrer-me todo, arrastando à passagem 
O que encontra em caminho a lhe estorvar a viagem! 
Nunca experimentar esse gozo superno 
Que aos outros campos dão as carícias do Inverno! 
Não conter dentro em mim muita seiva e raiz/ 
(Como sou infeliz! Como sou infeliz! . . .  ) 
E não ter muito fruto e não ter muita flor! 
(Mulher, que não sois mãe, compreendo a vossa dor!) 
E jamais vi a Flora, a Primavera, e a Ceres, 
Não conheço essas três tão faladas mulheres! . . .. 

Os oásis que possuo, aqui, são tão mesquinhos, 
Que nem suavizam, quase, o agror destes caminhos! 
E, além disso, eles são tão raros e distantes 
Que alcançá-los é um sonlto aos míseros viandantes! . . .  
De muito em muito tempo, a ousada caravana 
De a!guns beduínos passa em sua marcha insana! 

Ai! quantos enganado eu tenho com essa imagem 
A que o poeta chamou fugitiva miragem! 
Quantos, quantos não vejo extenuados caírem 
E minados de sede aos poucos se extinguirem! 
E desgraçado assisto a essas cenas horríveis 
Com a impassível mudez das coisas impassíveis! . . .  

O próprio luar, também, me é pressago e funéreo, 
Dá-me a desolação de infindo cemitério! 
Contudo, é menos mau, de noite, o meu suplício; 

Porém de dia o Sol prossegue em seu ofício 

Rude, perverso, atroz, de morder-me, morder-me! . . . 

- E não posso fugir-lhe! e não posso esconder-me! 

Quanto mais me escapar ao seu olhar desejo, 

Mais terrível, no céu, fatídico o entrevejo 
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Como aéreo vulcão que, explodindo na Esfera, 
Voltasse para mim a incendida cratera! . . .  
E, por mais que declame e brade enfurecido, 
Nem um som repercute o som do meu gemido! 
E eu ardo ao Sol e clamo ao Céu, pedindo orvalho ! . . .  
Mas, debalde chorar! mas, perdido trabalho! . . .  
- Eu terra amaldiçoada! eu verdadeiro in -

[ferno! -
Hei de, eterno, existir sob esse fogo eterno?! 
Hei de a muitos matar?! e nunca hei de mo"er?! 
Hei de sempre me arder?! Hei de sempre me arckr?!" 

- ó velho Saara nu, o teu clamor acalma, 
Que outro deserto, assim, alguém traz dentro d'al1na . . .  

O MANEZINHO 

Raquítico, bisonho, enfermiço e amarelo 
Débil corpo atrofiado ao divino cilicio. 
Amarfanhado rosto .imitando um chinelo 
Imprestável, caído em já findo exercício . . .  

Alma simples, cristã; coração largo e belo; 
Vida pura de santo afeito ao sacrifício 
Dos sagrados jejuns . . . Filósofo singelo; 
Porteiro é a sua missão; pensar o seu ofício! . . .  

Literato de escol, pensador incansável: 
Biografou sua mãe, editou "Pensamentos" . . .  
E honra a terra natal com as produções mais ricas . . .  

- É um devoto da Idéia, um gênio inquebrantável 
O melhor escritor dos hodiernos momentos 

E o maior Maricão de todos os Maricas! . . .  
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É das melhores raças dos nanicas 
Este bacharelando pequenino, 
Autor de versos próprios de meninos 
E melosas estrofes impudicas . . .  

Dão-lhe a odi·osa autoria do "Maricas" 
Que causou tanto alarme e desatino ' 

Lançando humor sarcástico, feri no, 
Contra as gentes mais nobres e mais ricas. 

Da vida apenas. aprecia o cômico . . .  
Não leva nada a sério neste mundo ' 

Nem nada lhe parece encantador . . .  

No estudo sempre foi muito econômico . . .  
Mas, para não ficar um vagabundo, 
Sem ter o que fazer, se fez doutor! 

(Sales Campos. Op. cit., pp. 136-7; 131-4 ; Gilberto Flo
res. Maricas & Caricões. Lisboa, Tip. Lisboa, 2.a ed. (Pá

ginas não numeradas) ,  1915; Antologia Cearense, Forta
leza, 1957, p. 141.) 

Dentre os muitos poemas de for111a fixa que o nosso clla
mado Parnasianismo explorou, destaca-se o pantum, originá
rio da Malásia e vindo até nós através da poesia francesa : 
compõe-se de estrofe·s de quatro versos, sendo que o 20 e o 
4.o de uma estância vão repetir-se, como 1.0 e 3.0 respectiva
mente da seguinte ; tertnina o poema com o mesmo verso com 
que se iniciou. Alberto de Oliveira, Goulart de Andrade e ou
tros fizeram pantuns; o mais conhecido, entretanto, é o de 
Bilac, iniciado e conclufdo com o verso quando passaste ao 
declinar do dia. Irineu Filho preferiu trabalhar com versos 
octossílabos, e compôs um pantum ainda mais pamasiano do 
que o de Bilac, pela impessoalidade e pelo exotismo, pois fo-
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caliza uma cena que se passa no deserto africano; temos nar
ração, mas não se pode dizer haja aqui enredo : apenas, 
sob o sol causticante, ·vem uma caravana, aproxima-se, e 
passa, voltando a paisagem à mesma calma de antes, enquanto 
continua a brilhar o sol do deserto. A planície africana está 
aliás presente noutras composições do poeta, como "O Saara", 
de emoção algo romântica, mas de forma parnasiana, mal
grado a eloqüência junqueiriana e as maiúsculas alegoriza
doras (Deserto, Infinito, Sol, Simum, etc.) ,  oriundas talvez 
da poesia simbolista; vazado em sonoros alexandrinos clás
sicos, inicia-se com uma descrição realista para, logo em se
guida, como o Continente Negro nas "Vozes d'Africa", de 
Castro Alves, falar o próprio Deserto, através da prosopopéia 
(razão das maiúsculas mencionadas) ;  no dístico final, entra 
em cena o próprio poeta, a fim de consolar o Saara, com a de
solação de sua própria alma. Os dois sonetos que se seguem 
são uma pequena amostra da faceta mais interessante da arte 
de Irineu Filho, sua veia satírica : o primeiro, constante do 
livro MariGas & Maricões, publicado com o criptônimo de Gil
berto Flores, retrata figura bastante conhecida na Fortaleza 
de seu tempo, M .  C .  Rocha, alcunhado "Manezinho do Bispo" ,  
por ser porteiro do Palácio do Arcebispado; não é de admirar 
a maneira cruel com que o poeta o zurziu, uma vez que, no 
n1esmo livro, satirizou impiedosamente figuras do maior mé
rito, como Rod.olfo Teófilo, o Barão de Studart, Alf. Castro 
e outros. No soneto "1 . F", que não é desse livro, para des
pistar, assinando-se Dr. Rábula, retrata-se a si próprio, como 
já se retratara nos Maricas & Maricões, como "O Pigmeu".  

OTACfLIO DE AZEVEDO 

OTACfLIO Ferreira DE AZEVEDO Nasceu em Reden-· 
ção, no dia 11 de fevereiro de 1896 . Não tendo cursado es
colas, chegou a obter relativa cultura literária, que foi am
pliando cada vez mais. Lutando contra a pobreza, trabalhou 

· desde criança, tendo sido funileiro, porteiro e operador de 
cinema, letreirista, fotógrafo (trabalhou na Fotografia Olsen, 
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com Raimundo Varão e Herman Lima) e desenhista. Desta
cou-se mais tarde como pintor (retratista paisagista) , ha
vendo quadros seus espalhados por todo o Pais e no exterior. 
Como poeta, estreou cedo, antes mesmo de alguns mestres 
de seu tempo. Publicou : Dentro do Passado ( 1916) , Alma An
siosa ( 1918 2.a ed. 1955) , Musa Risonha ( 1920 com 
outras edições) , Sugestão do Luar ( 1921) , Réstia de Sol ( 1942 
- 2.a ed . 1967) , Redenção ( 1944) , Desolação (1947) , últimos 
Poemas ( 1958) , A Origem da Lua ( 1960) , e Adágios, Meizi
nhas e Superstições ( 1 966) , Dentro do P.assado, edição fac-si
milada ( 1976) . Membro da Academia Cearense de Letras. 

BEIJO NA TREVA 

Noite. Plange, convulsa, a harpa do vento. A terra 
dorme. O espaço 1lá fora é tempestuoso e escuro. 
Nem sequer uma estrela as pálpebras descerra, 
se as pálpebras descerro e uma estrela procuro .

,
. . 

É nesta hora de amor que de joelhos murmuro 
doce nome de alguém que entre saudades erra . . .  
Surge, irradiando ao sol de seu sorriso puro, 
todo o seu vulto idea.l que a minha vida encerra! 

Abro-lhe os braços! . . .  Vem . . . E o seu cabelo loiro 
deixa ver através de uma neblina de oiro 
todo o seu corpo em flor que de almo 'luar se neva . . .  

Mas se tento oscular-lhe o alvo colo macio, 
súbito, foge . . . E eu sinto, abandonado e frio, 
o meu beijo rolar na solidão da treva . . .  

O SAPO 

Seja ao claro romper do sol radioso, seja 

noite e de luz não fulja o mínimo farrapo, 
' 

como um sábio que pensa ou filosofa, arqueja 
em surdina, em seu sonho, o solitário sapo . . .  
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Na água que oscila e treme e ora se enruga e alveja 
e em caricias sensuais morde-lhe o úmido papo, 

se acaso lhe ap(Jrece imprevista peleja 
ei-lo, após um mergulho, à superffcie escapo. 

E sonha, e sofre, e sente e, silencioso, cisma . . .  
E como que avaliando o amplo azul da distância 
preso à vida através de um misterioso prisma 

cintila, à beira -da água, a fronte hedionda e chata 
ao convulso clarão da excelsa rutildncia 
do ermo reflexo ideal de seus olhos de prata! 

CARRO DE BOIS 
. . 

Rodam, tardas, gemendo, as rodas arrastando 
os pesados pranchões de pau-d'arco. Angustiado, 
ora alti·vo e rôufenho, ora moroso e brando, 
todo o carro de bois é um soluço abafado . . .  

. 

À hora viúva e glacial do crepúsculo, quando 
o sol desce, o seu canto é tão doce e magoado, 
que ora nos prende à terra, ora nos vai levando 
na asa de oiro de um sonho a um longínquo passado . . .. 

Choram, lentos, à frente, os bois mortos de sono . . .  
Há uma vaga tristeza, uma ansiedade em tudo: 
A paisagem dir-se-ia um por-de-sol, no outono . . . 

Oh! Natureza-Mãe! sei quanto sofres, pois 
vejo, ansioso, rolar todo o teu pranto mundo 
pelos bons olhos melancólicos dos bois . . .  

RESSURREIÇAO 

Tudo ressurgirá da vil matéria inerte 
sob o impulso imortal do ilimitado amor! 
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Tudo o que em lama, em cinza, em poeira se converte 
será perfume ou flor! 

Vezes diz-me o pensar que, alegremente, um dia, 
na apoteose triunfal de uma ressurreição 
serei árvore em flor, sob a doce harmonia 

das aves, na amplidão! 

• 

Poisarão sobre mim, ao flava sol radioso, 
como estrelas nos céus, borboletas azuis . . .  
Pulsarão de prazer na volúpia do gozo 

os meus nervos de luz! 

E eu, que, se o mal não fiz, vejo que ora me assombra 
não ter a sensação de haver já feito o bem, 
como serei feliz se à minha humilde sombra 

adormecer alguém . . . 

Que perfume errará pelas flores vermelhas! 
Que conjunto harmonioso, adorável painel! 
Sentir, tontas de aroma, as sequiosas abelhas 

à procura de mel . . .  

Ouvirei docemente o trêmulo gorjeio 
da alma de oiro a cantar na voz do rouxinol, 

quando saúda cantando, em doloroso anseio, 
a agonia do sol . . .  

Que volúpia a de ouvir amorosos amantes, 
por essas noites melancólicas de luar, 
coisas que só quem ama em propícios instantes 

é capaz de escutar . . .  

Serei árvore em flor, num panorama enorme, 
embalado ao queixume ingênuo e musical 
do serpentear sonoro e limpido e uniforme 

de um riacho de cristal . . .  
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E desse úmido espelho as águas transparentes, 
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de uma purem ideal que t,m,ag,nar nao sez, 

serão, minha querida, as lágrimas silentes 
que por ti derramei . . .  

E mais feliz serei, oh! criatura adorada, 
mais fremirá de amor meu peito ansioso e nu, 
quando outra árvore eu vir à minha frente alçada 

e, ao certo, fores tu! 

O CATA-VENTO . 

Alto, de frente ao revoltoso oceano 

· e exposto à eterna rigidez do vento, 
levanta-se ao prestígio soberano 
dos músculos de ferro, o cata-vento . 

Pulsa-lhe a vida a cada movimento 
e parece oxidar-lhe o desengano, 
quando se lhe transforma num lamento 
todo o seu vão clamor, vezes huma.no. 

Pregado ao solo, numa infinda mágoa, 
de mil sonhos, talvez, sobre os escombros, 
chora, enchendo de pranto a caixa-d'água . .. .  

É que ele, preso à angústia de existir, 
sente a revolta de suster, aos ombros, 
asas de . ferro, e não poder subir! 

(Sales Campos. Op. cit., p.  207 ; Otacílio de Azevedo. Alma 

Ansiosa. Fortaleza, Atelier Royal, 1918, p. 70 ; Réstia de 

Sol. Fortaleza, Tlp. Iracema, 1942, p.  42 ; Sales Campos, 
cit., pp. 209-11 ; Réstia de Sol, p. 28 .. ) • 

Como outros poetas da corrente, Otacílio de Azevedo cos
tuma, ainda hoje, submeter suas produções a constantes mu
danças. Fiéis porém ao principio que vimos seguindo, trans-
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crevemos os versos tais como surgiram na época do domínio 
da estética ora estudada: claro que, entre uma lição de 1918 
e outra de 1922, do mesmo poema, optamos pela última, por 
ainda estar dentro do período focalizado (que vai dos primei
ros anos do século à década de 30) ; é o que ocorre com "Beijo 
na Treva", de Alma Ansiosa, que reproduzimos da antologia 
de Sales Campos, de 22 : vazado em alexandrinos clássicos, 
mas com a variação rítmica dos encadeamentos ou enjam
bements, ostenta o soneto, na t.a estrofe, um jogo de palavras 
que se aproxima da anadiplose, nos versos 3 e 4 :  Nem sequer 
uma estrela as pálpebras descerra, j Se as pálpebras descerro 
e uma estrela procuro; apesar da fluidez, que pode evocar 
notas de Simbolismo, bem como certa idealização da mulher 
amada, o último terceto trai um erotismo quase bilaquiano. 
"O Sapo", que reproduzimos de Alma Ansiosa · (1918) , segue 
o esquema parnasiano do soneto descritivo : apenas, aqui não 
se observa um flash, a captação de um momento, mas a apre
sentação do anfíbio, e seu comportamento ao longo da exis
tência ; no verso 9.0, a aliteração revela ilustração sonora, 
para traduzir o silêncio. O soneto seguinte, "Carro de Bois", 
é talvez a mais famosa produção do poeta : escrito por volta 
de 1920 e incluído pela primeira vez em antologia na cole
tânea A Poesia Cearense no Centenário (1922) , citada, foi 
premiado com o 3.o lugar num concurso promovido, em 1951, 
pela revista Ilustração Brasileira, do Rio de Janeiro; quase 
todo o soneto é colorido de aliterações (na 1.a estrofe temos 
repetições de rr, tt, dd, pp e bb) : essas aliterações, o tom cre
puscular e as reticências conferem-lJte aspectos simbolistas; 

isso, entretanto, acontece com inúmeros poemas do Parna

sianismo brasileiro; o verso final é um trímetro perfeito, in

divisível, mesmo teoricamente, em dois hemistíquios hexas

sílabos : Pelos bons olhos melancólicos dos bois: seu ritmo tem 

força de onomatopéia, pois sugere a marcha pausada dos ani

mais morosos, descrevendo ao mesmo tempo a tristeza de 

seus olhos, ressaltada p.ela monotonia advinda de repetição 

da vogal o, ora nasalada, ora aberta, ora fe�hada. "Ressur

r�ição", transcrito por Mário Linhares nos seus Poetas Es-
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quecidos (1938) , lembra no final o mito de Báucis e Filémon, 
o casal que teve seu amor perpetuado aléin da morte, ao serem 
os dois transformados por Júpiter em duas árvores que se 
entrelaçavam; é desse poema onde se encontram simulta-
neamente a nota parnasiana, através da carpintaria do verso, 
e a presença romântica, através da emoção transbordante, 
traduzida às vezes pelas exclamações. "O Cata-vento", que só 
apareceria em livro com Réstia de Sol (1942) , fê-lo o autor, 
a princípio, em alexandrinos; destaca-se sobretudo pela ori
ginalidade do tema : assim como Alberto de Oliveira havia 
personificado uma vidraça partida no soneto "Ironia" , 
o poeta cearense dá vida e sentimento a um cata-vento, com
pondo um de seus mais felizes poemas; vazado em versos de
aassílabos, não perde com isso, porém, nada de seu caráter 
pamasiano. Otacílio de Azevedo, pela importância da obra li
terária que tem produzido, conseguiu ombrear-se com os gran
des poetas de sua geração, merecendo, por isso, um estudo 
de mais de 70 páginas no volume quarto da monumental 
História da Literatura Cearense, de Dolor Barreira ( 1962) . 

CARLYLE MARTINS 

CARLYLE de Figueiredo MARTINS Nasceu em Forta-
leza, no dia 16 de junho de 1899; seu pai era irmão dos poetas 
Antônio e Álvaro Martins . Bacharel em Direito pela Facul
dade de Direito do Ceará, Carlyle Martins foi Promotor, Juiz 
Municipal e Juiz de Direito em várias cidades cearenses. Tem 
cultivado a poesia, a biografia, o ensaio e a ficção. De poesia, 
publicou : Evangelho do Sonho (1931) , Caminho Deserto 
(1934) , Templo em Ruínas (1937) , Colheita de Rosas (1938) , 
Anfora de Estrelas (1940) , Canto do Peregrino (1942) , José 
Maria (Versos a meu filho) (1952) , Na Serra (1956) , A Lagoa 
de Messejana (1956) , Paisagens do Meu Destino (1957) , Visão 
do Saara ( 1958) , Meu Senhor do Bonfim (1958) , Dentro da 
Noite (1960) , Sinfonia do Entardecer (1966) , Coração de Pai 
( 1967) , Jornada Lírica (1967) , Pássaro Erradio (1968) , Rimas 
de Outrora (1968) , Em Louvor de Nossa Senhora (1971) , Men-
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sagem das Horas Tardias ( 1972) ; dentre seus trabalhos em 
prosa destacam-se, além de Alma Rude ( 1960) , de contos, os 

estudos que escreveu sobre Irineu Pinheiro, Antônio Martins, 
João Lopes e Pápi Júnior. É membro da Academia Cearense 
de Letras. 

AS LÁGRIMAS DO ANGICO 

Faz anos que nasceu, em terrenos adustos, 
Aquele pé de angico, esbelto e senhoril, 
No amplo seio da mata, entre frágeis arbustos, 
Tendo em cima o esplendor do vasto céu de anil. 

A hora do entardecer, de temores e sustos, 
Na tristeza de agosto ou na glória de abril, 
Chora o tronco do angico, entre os troncos vetustos, 
Alongando no espaço o alto e estranho perfil. 

Espalham-se em redor as sombras vespertinas! 
O angico, derramando o pranto das resinas, 
Fica esperando a luz magnífica do ,luar. 

- Como tu, vive alguém, no deserto da vida, 
Procurando do amor a miragem perdida, 
ó velho angico ansioso e exausto de chorar. 

A NINFA 

No bosque silencioso em que se inflama 
O alto sol e onde as árvores em torno 
Se condensam, formando implexa rama, 
Passa um corpo de Ninfa, esbelto e morno. 

É noite. Um luar de opala se derrama . . .  
Nas clareiras, a Ninfa, excelso adorno -, 
Teme um Sátira audaz, de olhar em chama, 
Que a persegue dos lagos no contorno. 
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Corre a Ninfa sutil no ermo do bosque 
Através da intrincada ramaria, 
Embora o mato às pernas se lhe enrosque, 

Fugindo ao capro, célere recua: 
- Do olhar mostrando a fulva pedraria 
E o sereno esplendor da carne nua. 

BOIADA 

Verde e largo é o sertão! No claro firmamento 
De um azul de safira, alto, esplêndido e lindo, 
O sol é um dardo de oiro. E, num tropel violento, 
Passa ao longe a boiada, entre poeira, mugindo. 

Tudo quieto ao redor. Em passo t·ardo e lento, 
No áspero desdobrar do caminho ermo e infindo, 
À canção do vaqueiro, os bois, em movimento, 
Vão vencendo a distância e, em tumulto, seguindo . . ..  

Ficou longe a fazenda! E os bois, de olhos doridos, 
Irmanando-se à paz da imensa natureza, 
Têm saudades, talvez: . soltam fundos mugidos . . ..  

Vendo-os, quanta amargura o espírito me invade! 
- Sinto que esse mugir, de profunda tristeza, 
Quer dizer, mas não pode, o que seja a Saudade! 

TAPERA 

É quase ruína em meio à selva espessa e bruta, 
Dentro da solidão, sem amparo e sem dono, 
A tapera que, no ermo, unicamente escuta 
O vento a perpassar, na indolência do outono 

Noite morta. Em redor, o matagal se enluta. 
Há um sombrio torpor de tristeza e abandono, 



' 

Como se a alma da terra, após continua luta 
No siltncio dormisse um prolongado sono. 

' 

Pa&sam, no alto, a cantar, aves de mau agouro . . .  
Tudo quieto. Há um mistério, uma angústia infinita, 
No véu da escuridão, que no espaço se eleva. 

Não brilham no céu plúmbeo e triste os astros de 
[ouro! 

E ela, na solitude em que a saudade habita, 
t um espetro que assombra o próprio horror da treva. 

(Carlyle Martins. Evangelho do Sonho. Fortaleza, Tlp. 
Gadelha, 1931, pp. 23-4; 29�30; Ca•ninho Deserto. Forta
leza, Tip. Carneiro, 1934, pp. 21-2; Colheita de For
taleza, Tlp. Minerva, 1938, pp. 79-80.) 

Embora haja estreado em livro quando mesmo no Ceará 
j á  se havia iniciado o movimento modernista, Carlyle Mar
tins deve figurar entre os nossos chamados parnasianos, prin
cipalmente pelo fato de muitos de se·us versos serem bem 
anteriores à época do citado movimento (o Evangelho do 
Sonho) , de 1931, é composto de poemas escritos entre 1918 
e 1926) . Continua o poeta em plena atividade literária, e seus 
versos de hoje não se . afastam dos princípios formais que di
taram os primeiros trabalhos ; mas, a exemplo do que temos 
feito com relação a outros autores, apresentamos produções 
que retratem o domínio da escola entre nós, não ultrapas
sando, por isso, a década de trinta : "As Lágrimas do Angico", 
um de seus mais divulgados poemas, presentes em várias an
tologias, segue o molde de inúmeras composições consagradas 
(como "0 Vinho de Hebe", de Raimundo Correia, por exem
plo) : primeiramente é apresentada uma cena, para, em se
guida, surgir a comparaç:ão ; até ao final do primeiro terceto, 
temos a descrição da árvore, ressaltando-se-lhe a singulari
dade de derramar a resina como se fosse um pranto; na es
trofe derradeira, volta-se o poeta em apóstrofe para o próprio 
angico, com o qttal se compara; observe-se que, havendo rima 
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aguda (ou masculina, como· querem alguns tratadistas) nos 
quartetos, terminou o soneto igualmente com vocábulo oxí
tono, segundo as regras da versificação clássica. "A Ninfa'' , 
ainda do livro primeiro, retrata, erp versos decassílabos, uma 
cena d·a Mitologia greco-romana, bastante explorada por clás
sicos e parnasianos : a fuga da ninfa, perseguida pela sensua
lidade do monstro caprípede; é puramente descritivo o so
neto, constituindo o que temos chamado de flash: de narra
ção temos um átimo, apenas, uma vez que o importante, para 
o poeta, é flagrar o momento em que a ninfa recua, suspei
tando a aproximação do sátira. "Boiada", pertencente ao se
gundo livro do autor, é um dos mais belos sonetos que pro
duziu, sendo digno de nota o contraste entre a objetividade 
dos quartetos com a descrição do exterior e a subjeti
vidade dos tercetos, onde entra a alusão à saudade, sentida 
provavelmente pelos animais, e sugerida ao poeta pela nos
talgia advinda do triste mugir do gado. Por fim, o soneto "Ta
pera", já de seu quarto livro, vem confirmar a fidelidade do 
poeta à sua maneira de ser artística, revelada integralmente 
a partir de seu volume de estréia : vazado em versos alexan
d.rinos (seu metro predileto) , ostenta vários casos de siné
rese (como em ruína, geralmente trissílabo, mesmo em poetas 
como Bilac ou Alberto) ou de sinalefa (entre outros, o v .  10) , 
em que há seguidos grupos de vogais elididas; quanto ao 
tema, tratando-se de ruínas, dir-se-ia ser mais próprio de um 
romântico; o velho casebre, porém, serve unicamente de mo
tivo à construção de um soneto descritivo, no melhor molde 
parnasiano, em que se tem destacado o poeta d' "As Lágrimas 
do Angico". 

EDUARDO GIRÃO 

EDUARDO Henrique GIRAO Nasceu em Morada Novat 
no dia 12 de abril de 1882, e faleceu em Fortaleza, em 24 
de dezembro de 1961 . Formado pela Faculdade de Direito 
do Recife, exerceu a advocacia no Ceará, onde também foi 
professor, chegando a lecionar, durante quase 40 anos, Di-
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reito Civil na Faculdade de Direito do Ceará, como professor 
catedrático. Como homem público, exerceu o mandato de depu
tado estadual de 1923 a 28, ano em que, na qualidade de 
Presidente da Assembléia Legislativa, assumiu a presidência 
do Estado, em virtud·e da renúncia do Presidente Moreira da. 
Rocha. Obteve renome como jurista e também como pensa
dor, autor de máximas que enfeixou em livros e figuram em. 
várias antologias. Publicou : Ao Léu dos Di·as (1950 2.a 
ed., 1952) , Outras Frases Outros Pensamentos ( 1955) e! 

Vida e Pensamento (1957) . 
• 

BANABUiú 

Banabuiú - torrente das linfas do céu, no propício e· 

dadivoso inverno. 

Banabuiú r11moroso e barrento das primeiras cheias,. 
em cujo dorso flutuam e se vão balouçando ao léu das águas 
o.s balseiros enxurrados. 

Banabuiú das enchentes transbordantes que os carões 
anunciam das frondes marginais, repisando a mesma toada. 
dolente, no encanto das noites; 

Banabuiú bucólico, de branda correnteza, em cujo mur
murinho se misturam balidos de ovelhas e mugidos de bois;· 

Banabuiú de águas remansadas, em que o dia espelha a. 
alegria da claridade e as luzes da noite diluem a tristeza das. 
sombras; 

Banabuiú de aguadas criadores, viveiros fervilhant�s de· 
·
peixes excelentes, alguns da cor nacarada das auroras, e re-· 
cobertos outros de um primor de escamas, argentinas como� 
os límpidos luares; 

Banabuiú de coroas humosas, com os mofumbais sempre· 
florid.os e as grandes árvores sempre enfolhadas, avaras de 
sol e pródigas de sombras; 

Banabuiú de ribeiras populosas, onde há ricos e pobres,. 
mas onde toda gente é humilde e fraterita, nivelada pelo� 
convfvio e labor comum do pastoreio e das lavouras; 
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Banabuiú, sertanejo e cearense, dos rebanhos mansos e 
dos pastores vigilantes, nunca desatentos ou rendidos à al
ternativa da abundância e da miséria : 

Banabuiú das alvoradas alegres, com mil pássa�os a can
tar, e dos poentes tristes, com eles em revoadas, retornando 
emudecidos ao regaço maternal das moitas perfumosas;  

Banabuiú de várzeas planas, berço argiloso da carnau

beira esbelta, d� alta copa, aberta em leques simétricos e 

verdes� liras· suspensas a tanger na sinfoni� eólica dos ares ; 

Banabuiú dos inesperados remoinhos irrompidos ao en

contro dos ventos pelas várzeas, súbito embate de invisíveis 

gigantes loucos iracundos que se acometem e enfurecidos 

pelejam, revolvendo pó e areia, folhas e ramos, e indômitos 
se contorcem e se enovelam e voluteiam, zuando e estrugindo, 

em ruidosas e turvas espirai�, sopradas c�ntra os céus ; 

Banabuiú de alvas .areias, aqui e ali entrecortadas de sea
ras fecundas, abundantes de frutos e ·- sementes, regalo de 
homens e pássaros; · 

Bana:buiú, velho · deus pàgão� ·-alongado entre alas sacer
dotais de jaramataias e ingazeiras, de ·oiticicas e umarizeiras, 
a receber do turíbulo dos ramos o perfume das flores e o 
incenso das resinas; � . . 

Banabuiú, deus . magnífico, prote.tor - das . plantas e dos 
animais� bendito pelas estrelas, ·nas alturas, ·e aquém, na im
ponente nave da terra, os ventos entoam exaltações, vibrando 
festiv.os � farfalhantes, n�s bastos carna�bai� ;  

' 

Banabuiú . sulco descoberto ··e prateado das águas que 
secam, ·nas féryidas canículas dos- ·estios calcinantes; 

Banabuiú rio e potestade, as tuas· âguas · e as tuas 
areias, as tuas enchentes e .os· te.ús· balseiros, as tuas auroras 
e os teus pássaros, -as tuas:· :auras e· os teus· - remoinhos,

· 
e · as 

tuas árvores e as tuas searas, os teus :poÇos e os teus :peixes, os· 

teus r�banhos e. _ o teu.·.pov(), .. . tudo .. te .· .louva e : exalta,- tudo te 
benc;liz ·e . glorifica, ·porque és, :reai�mente,. magnif1co, divino e 
criador como ·a .:Na-tureza; · ; · ·: :· . : · :._:· · : · /  .. ! - . : ; : � ' : ·- · , 

.· . : · ,. • - . . .. .. : ., . .- . . . 
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Banabuiú da minha terra, rio da minha infância, nunca 
te esqueci, e não te esquecerei nunca; dentro de mim, porém; 
estás e continuarás sempre a correr e a marulhar, perene
mente cheio das lágrimas inexauríveis da minha saudade . 

(Antologia Cearense, cit., pp. 121-2.) 

Verdadeiro poema em prosa, essa prosa de "Banabuiú" 
se confunde às vezes com os versos livres que marcaram os 
primeiros poemas do Modernismo nascente . Entretanto, sua 
linguagem é a pura linguagem. da prosa parnasiana, quer pelo 
vocabulário, com algo de origem romântica mas típico da poe
sia da época (balouçando ao léu das águas, sinfonia eólica, 
turíbulo dos ramos, incenso das resinas, etc . ) , quer ainda pela 
adjetivação opulenta (propício e dadivoso, inverno ; Banabuiú, 
rumoroso e barrento ; árvores sempre enfolhadas, avaras de sol 
e pródigas de .sombras; gente humilde e fraterna; ventos . . .  fes
tivos e farfalhantes, etc. ) . Podemos ainda vislumbrar, por entre 
o escachoar de frases longas, alguns versos; medidos, que vêm 
emprestar maior musicalidade ao período, como estes decassí
labos : e se vão balouçando ao léu das águas 1 Banabuiú, de 
águas remansadas 1 Banabuiú de aguadas criadoras I ao en
contro dos ventos pelas várzeas 1 abundantes de frutos e se
mentes, e outros mais, que podem surgir conforme a leitura, 
com sinéreses ou hiatos . Note-se que, não obstante aparecer 

. . . 

nada menos de dezoito vezes o vocábulo Banabuiú (sem con-
tar com o título) , não chega essa repetição a gerar monoto
nia, pela força poética do voc�bulo, que nos soa quase onoma
topeicamente traduzindo, por si só, a imensa caudal sertane
ja;  por outro lado a própria construção do ·poema (chame
mo-lo assim) exige · esse processo anafórico . "Banabuiú" é 
uma composição das mais belas de seu tempo, e acreditamos 
que é suficiente para tornar obrigatório a presença de Eduar-
do Girão em qualquer antologia . · 

• • . 

OTAVIO LóBO . 

João OTAVIO LóBO Nasceu em Santa· . Quitéria, em 
4 de novembro de 1892, vindo a falecer em ·Fortaleza., em 1962. 
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Médico, pela Faculdade de Medici11a do Rio de Janeiro, foi ca
tedrático de Medicina Pública na Faculdade de Direito do Cea
rá, da qual foi também Diretor . Exerceu os cargos de Diretor 
da Saúde Pública e de Secretário do Interior e da Justiça, ten
do sido ainda deputado estadual e federal . Era professor da 
Faculdade de Farmácia e Odontologia do Ceará bem como 
fundador e Diretor do Sanatório de Messejana . Era membro 
da Academia Cearense de Letras e Presidente do Instituto do 
Nordeste . Sua bibliografia consta principalmente de obras 
sobre Medicina e Educação. Sua obra estritamente literária 
não foi reunida em livro, figurando porém em antologias e 
·almanaques . 

A OITICICA 

Na coroa dos rios, esgalhada em ramos pesados, a oiticica 
é uma tenda suspensa, no azul . 

Uma fartura de sombras . 

Entre suas folhas o vento cicia cochichos de reza . 

As lianas, os cipós se lhe enroscam ao tronco, à fronde e 
desfiam como lágrimas de vela . 

Parece uma nódoa verde na inundação da luz . 

Debaixo de sua copa, malham bois dormentes, cabritos 
de orelhas acesas, cordeiros enjeitados . As vezes rasga a mo
notonia da penumbra a clareira luminosa de uma rede . É a 
sesta de algum arrieiro fatigado do caminho . . .  

Em tomo, a caatinga se desenha tão sem vida, de gar
ranchos ressequidos, como uma flora esquisita de raízes para 
cima! 

O sol tine . O ar treme . Os mandacarus, de pé, reagem 
ao sol na seiva de seus frutos vennelhos . 

E a cigarra garganta metálica estridula tão alto. 
como aviso de válvula no mormaço do sertão . 

Cor de tijolo, um gavião espia de cima de um galho seco 
de aroeira, trágico e só . 
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Depois, vem o crepúsculo enfeitado de cores e a noite, de 
crepe . 

Se alguém rompendo o escuro passa debaixo de alguma 
oiticica, sente arrepios de medo, pavor de visagens e assom
brações do outro mundo . 

URUBUS 

Não sei se todos, em criança, tivemos esta casta volúpia . 
--- Olhar urubus voando . . . Naqueles tempos, quando a som
bra da velha casa do "Canto Alegre" crescia na calçada da 
frente, eu me estirava num couro de ovelha, e pascia a vis
ta no côncavo do azul . 

Mais longe, bem no alto, onde a distância vai matando 
o agudo dos contornos, passa sereno um camiranga . Fisgo-lhe 
os olhos, dando linha no infinito, qual fora um encantado pa
pagaio de papel . 

E a nódoa míngua num ponto, enterrando-se no céu, 
como alfinete em almofada de veludo . Outros surgem penei
rando no ar, gizando curvas morosas, virguladas de reentrân
cias e pontuadas de indecisões, até que rumam o horizonte 
sem fim . 

Vezes há, tolda o levante um entrecruzar de asas delgadas 
como lâminas sarjando o espaço . 

Por vezes, no equilíbrio do vôo, retraem de momento os 
encontros, num espreguiçar de cansaço . De raro, da altura, 
num arremesso de frecha, asas fechadas, dispara um tinga 

zunindo . 

São urubus em raid . 

Monótonos, negros, na majestade do vôo, pairam acima 
da contingência da terra . 

Hoje, espelham a imagem da vida . Altos e inacessíveis, 

perpassam como as ilusões intangíveis e fugidias. 
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Quem, desgraçado mortal, ousa alcançá-las, objetivando· 

11m sonho, sente o fastio do real� a decepção talvez de ver um 

urubu . em marcha . . .  

(Almanaque do Estado do Ceará para o ano de 1936 -
Direção e propriedade de Silveira Marinho , Imprensa 
Ofici�l, 1935, p. -50; Idem, para 1934, Tip. Minerva, 1933t 
p. 201.)  

As duas composições de Otávio Lôbo que aqui transcre
vemos, "A Oiticica" e "Urubus", bem poderiam, vazadas em 
versos, ter sido dois poemas parnasianos : a primeira apre
senta mesmo as características principais de um poema des
critivo, que daria talvez um soneto : é portanto uma página 
puramente parnasiana, em prosa . Lembrando-se da imagem 
de uma oiticica, vai o autor enumerando, com riqueza de por
menores, tudo quanto lhe ocorre haver visto associado à ár
vore : a fartura de sombras projetada pela sua fronde, o mur
murar dos ventos, rezando através de seus galhos, os cipós 
que a empolgam, ou ainda os animais que buscam sua pro
teção; mesmo o homem, em sua rede branca de sertanejo an
darilho ; em derredor, tudo é seco : é que a oiticica é uma das. 
poucas árvores que, mesmo nas maiores estiagens, permanece 
verde, juntamente com o j uazeiro, a canafístula e os cactos; 
por fim, para completar as referências em tomo da frondosa 
árvore, e como fecho à composição, o medo que os viajantes 
sentem, ao passar sob seus galhos, à noite; é realmente cren-. 
ça popular que as oiticicas são árvores mal-assombradas, cor
rendo os sertõ�s in.umeráveis histórias a esse respeito . A se
gund·a. página, "Urubus", bem .mais difundida, é também das. 
melhores do . autor : aí .vemos o escritor mergulhar na infân-

• 
cia para de lá trazer as imagens do céu onde voavam ·urubus ; 
é digna de nota a maneira como é descrita a corrida dos rapi
nas, sobretudo a subida do camiranga, que desaparece no� . . 
céu, o que se afigura ao ·autor · que ele se enterrara no azul, 
"como alfinete em almofada de veludo"; há · curvas sinuosas, 
entrecruzar de asas, arremessos · e pausas; no final, como num. 
soneto neoparnasi�no, vem a .comparação : . , os urubus são a· 
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imagem da vida; voam alto, como as ilusões .  Mas quem se 
aventurar a alcançar essas ilusões terá a mesma decepção 
que sentimos ao ver os urubus andando na terra : eles, tão 
majestosos no espaço, são ridículos ao marchar no chão, como 
aquele famoso Albatroz de que nos fala Baudelaire, lembran
do que, longe de seu elemento, o espaço, ses ailes de géant 
l' empêchent de marcher . . . 

. 

CARLOS CAVALCANTI 

Nasceu em Pacatuba, no dia 22 de fevereiro de 1904 e fa
leceu em Fortaleza, em 21 de agosto de 1972 . Mais conhecido 
pelo pseudônimo com que subscreveu durante muitos anos 
uma crônica diária na imprensa fortalezense : Caio Cid . Pra
ticou o poema, em seu livro de estréia, mas seu renome vem . 
principalmente de suas crônicas, que enfeixou e� vários li
vros juntamente com alguns contos . Publicou : Aleuda (1934) , 
Aguapés ( 1935) , Gitirana (1938) , Canapum (1950) e Con
ta-Gotas ( 1958) 

• 

O PAU-D' ARCO 

Era o orgulho .de meu pai aquela árvore gigante .- Fron
deava, imponente, por sobre o cafezal, sacudindo ao vento a 
copa esmeraldina . Ninguém passava no caminho sem pres
tar-lhe a homenagem . de .um olhar -respeitoso, �dmir��do-lhe 
0 caule magnífico, aberta, em .cima, a espessa. ramagem, 
quase tocando as nuvens . 

Pelo inverno, atingi·a o máximo da sua opulência vegetal : 

era um desaforo ·de clorofila .atirado para o céu . . Em outubro, 

coroando a mata virgem, e numa osten·tação de realeza, dei

xava cair toda a folhagem, para se cobrir de flores an1arelas :  

era um imenso candelabro . d� .. oiro! . . . 
. . .. 

um rancho- ·de caçadores, certa noite, acampou : jUnto ao 

pau-d'atco, 'àguardando .que os cachorros ladraS!rein· com al-

gum támanduá perdido nos socavões -da serra . · · · · · 
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Da fogueira que fizeram uma fagulha se comunicou à 
raiz do colosso, principiando a queimá-lo num lugar atacado 
pela broca . Três dias depois·, descobriu-se o atentado, mas 
era tarde : o fogo subia já pelo tronco, ganhando alento des
truidor, e não foi mais possível apagá-lo . 

E eu vi a agonia lenta do pau-d'arco, e todos viram, cons
ternados, o sacrifício inevitável . A notícia correu entre os mo
radores . Muita gente o visitou, mas ninguém encontrava um 
meio de o salvar . Dias e dias, semanas inteiras a combustão 
a lhe queimar secretamente as entranhas, minando-lhe cruel
mente o organismo . 

E ele permanecia impassível, abrindo no espaço os ga
lhos sobranceiros, agitando no ar a basta cabeleira . Quem 
sabe, entretanto, se aquele rumorejo das folhas não era de 
dor e desespero! Quem sabe se naquele farfalhar não havia 
uma mentira, se aquilo não era sofrimento! 

Por vezes estremecia, como se o fogo lhe atingira o co
ração, e soltava longos gemidos, a acordar o mundo vegetal 
de redor, a assustar a serra com o desusado clamor. 

Muitas outras têm caído a golpes de machado . Nunca, 
porém, ouvi dizer que árvore alguma tivesse aquela sorte, a 
sorte de morrer de pé, lentamente, inexoravelmente, à manei
ra dos bois sangrados que deitam a última gota d'e sangue, 
antes de caírem mortos . 

E uma tarde o pau-d'arco agonizou . Pelo tempo, já as 
labaredas alcançavam a ombreira, onde se abrem as galhadas 
imensas para o céu, pedindo mais amplidão e mais vida . 

E todos velavam ao lado do gigante ferido de morte . Bem 
cedo, lá estávamos nós, mudos e compungidos, tal se acompa
nhássemos os estertores de um moribundo querido . Mas ele 
resistia . . ..  

Cremado por dentro, a casca, não obstante, nada denun
ciava : inteira, roliça, cheia de seiva . Só o âmago sofria, só o 
íntimo do infeliz estava sendo devorado avidamente pelas cha
mas . Só o interior . E eu via naquilo um sim bolo profundo . 
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Quantos homens andam por aí como essa árvore inditosar 
Quantos homens, que se mostram sadios e venturosos, levam 
a tuberculose no pulmão ou o inferno moral no peito, morren
do aos poucos, no estoicismo sobre-humano de esconder às mul
tidões a sua infelicidade! 

Não era mais possível . Altas horas, quando o setestreloí 
chegou ao meio do céu, ouviu-se o estrondear fantástico, tal se 

uma floresta inteira se rasgara, despertando os ermos, os ho
mens e os animais . . .  

E o pau-d'arco amanheceu caído . Amanheceu num leito 
de verdura banhado de orvalho, como se a noite o houvera. 
pranteado até a madrugada . 

Arrastou, na queda, um mundo de cipós, de touceiras de 
imbé, croarás e mil arbustos, decepando as ârvores vizinhas e 

esmagando o cafezal rasteiro . 

Mas de todas as vítimas uma fez mais pena : a laranjeira" 
a linda laranjeira, engrinaldada de flores, sacrificada em ple
na glória da vida, igual à noiva que morreu no altar . 

Caindo em homenagem ao rei morto, coube-lhe a obriga
ção suprema de ungir o cadáver do soberano com o seu per-· 
fume e cobri-lo, depois, com mil corolas opalinas ! 

( Carlos Cavalcânti. Gitirana. Fortaleza, Imprensa Ofi
cial, 1938, pp. 143-5.) 

Prefaciando Gitirana ( 1938) , escreveu Antônio Sales, fa

lando precisamente da página que reproduzimos : " 'O Pau
d' Arco' só falta ter metro e rima para ser um poema campa-· 
rável à 'Arvore' de Alberto de Oliveira . "  Basta esse elo
gio do mestre de Minha Terra, aludindo ao grande poeta flu
minense, para atestar a identidade entre a prosa de Carlos. 
Cavalcânti e a poesia chamada pamasiana . É admirável 

(conquanto não se trate de idéia· original) a maneira como O· 

autor empresta sentimentos httmanos à árvore, conduzindo· 

a narrativa com tal emoção que o leitor é levado a sofrer jun-
tamente com o pau-d'arco, esse "desaforo de clorofila atiradQ; 
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para o céu", segundo suas palavras; esse portento que no in
verno perdia as folhas para se cobrir de flores amarelas, o que 
inspira uma metáfora singular :  "Era um candelabro de oiro". 
o momento em que mais se patenteia a humanização da ár
vore (prosopopéia) é quando, no sexto parágrafo, fala-nos o 
escritor da impassibilidade do pau-d'arco diante do sofrimen
to : mesmo queimado por dentro, abria o colosso os galhos no 
espaço e apenas agitava a cabeceira basta; mas é o próprio 
autor quem aventura : "Quem sabe, entretanto, se aquele ru
morejo das folhas não era de dor e desespero! Quem sabe se 
naquele farfalhar não havia uma mentira, se aquilo não era 
sofrimento ! '' Em meio à descrição do sofrimento da frondosa 
árvore, ardendo por dentro, ocorre ao autor tlma comparação 
que nos leva inevitavelmente para um dos mais conhecidos 
sonetos de Raimundo Correia, o "Mal Secreto" : quantos ho
mens, roídos de doenças ou de angústias morais aparenta
vam felicidade, assim como aquele pau-d'arco, em cuja casca 
e em cuja fronde não se vislumbravam traços da imensa an
gústia que lhe ia pela alma! O final da composição é de uma 
beleza romântica : havendo arrastado inúmeras plantas em 
sua queda formidável, o gigantesco vegetal termina ungido 
pelo perfume da laranjeira que derrubara, e cujas flores co
brem seu cadáver . 

OUTROS NOMES • 

Bastante rica foi a fase parnasiana da poesia cearense . 
Assim é que, além dos poetas estudados, ·a inda podemos citar, 
entre os precursores, ULISSES SARMENTO, do Centro Lite
rário, cujas Clâmides (1894) pretendiam conter poesia clara
mente bilaquiana, mas sem a virtuosidade formal do mes
tre; ANTôNIO DE CASTRO, da Padaria Espiritual, que iria 
com o tempo aperfelçoando a técnica de seus sonetos descri
tivos, para não aludinnos ·ao já mencionado ANíBAL TEó
FILO, o poeta d' "A Cegonha" .  Já em plena vigência da cor
rente, podemos ·registrar a ·presença de .Al.\U:RICO FACó; cedo 
transferido para o Sul, onde iria ressurgir como poeta moder-
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no ; FiúZA DE PONTES, LUíS DE CASTRO (autor, entre ou
tros, do livro Caos 1911) , GENUíNO DE CASTRO, RODRI
GUES DE ANDRADE (Asas de Inseto 1925) , SALES CAM
POS (Alameda do Sonho 1919) , e eventualmente EPIFA
NIO LEITE 61 (Escada de Jacó 1924) ou CLóVIS MONTEI
RO, sendo ainda dignos de lembrança os nomes de CARLOS 

TEIXEIRA MENDES, bem como os mais recentes GOMES MO
REIRA, PAULO ARAGAO e JOSÉ VALDIVINO . Cabe citar 
aqui o nome de CARI.os CA , que escreveu versos, mas 

que deve seu renome principalmente ao teatro, sendo autor 
das peças "A Bailarina", "Zé Fidélis" e muitas outras, ainda 
hoje encenad·as com êxito . No terreno do verso humorístico, 
vale mencionar EMíDIO BARBOSA, o Chammarion dos epi

gramas . 
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