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LEI D E 

Manuel Leiria de Andrade nasceu em Fortaleza em 21 de março de 1889 
e faleceu no Rio de Janeiro no dia 9 de dezembro de 1935, aos 46 anos de idade. 
Bacharel pela Faculdade de Direito do Ceará, dedicou-se ao magistério, tendo sido 
professor e diretor do Colégio Colombo e lente da Escola de Aprendizes Marinheiro. 
No ano seguinte à formatura, aos 26 anos de idade, após concurso, assumiu a cátedra 
de Enciclopédia Jurídica e depois Direto Romano da nossa Faculdade. Foi deputado 
estadual ( 1917 I 1920), deputado federal e secretário de Interior e Justiça no governo 
Justiniano de Serpa. Tendo transferido o domicílio para o sul do País, exerceu as 
funções de procurador geral do Instituto dos Comerciários e faleceu pouco após ter 
feito concurso para a cadeira de Direito Penal, na Universidade do Rio de Janeiro. 

Orador eloqüente, não deixou obras de porte. Poeta, colaborou em Cipó de 
Fogo, suplemento modernista do jornal O Povo, com o Poema do crepúsculo, abaixo 

• 

transcrt to. 
Ingressou na Academia Cearense de Letras na primeira reorganização ocorrida 

em 1922, ocupando a cadeira 26, cujo patrono era o Visconde de Sabóia. Na reorga
nização de 1930, transferiu-se para a cadeira 22 (patrono Justiniano de Serpa). 

POEMA DO CREPÚSCULO 

O sol como um disco de oiro, 
gira nas portas do poente 
e dança, 
na agonia do Angelus 
a ciranda da saudade ... 

As serras batem palmas 
compassadamente, 
e as aves recolhendo ao ninho, 

os motores, em baixo, trepidando, 

os ais, os gritos, as alucinações da vida ... 

concertam, rugidoramente, 

no grande jazz, 
a agitação do dia que vai morrendo ... 

As estrelas enfeitadinhas de oiro 

puxam o carro de prata da lua 

por detrás dos altos morros do levante. 

E o sol 
dançando... dançando ... 

lembra um príncipe encantado 
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JO .. E MURILO MAitl�INS 

entre tufos de renda do noivado. 
Súbito, 
o astro rei escorrega na cera do 
crepúsculo do grande palco da noite 
e cai do outro lado do mundo, 
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caz ... 
Como os guerreiros vencidos 
caem nos sangrentos combates, 
com uma lança trespassada no peito. 
Agora tudo é tão triste. 
Angelus ... Noite fria ... 
Plangem sinos dolorosamente 
Dlin. Dlin. Dlão ... 

Como o sol se assemelha ao coração! 
Na infância - a alegria da vida 

" e como a aurora 
sol de prata pela existência em fora ... 
Meio dia - sol a pino -
Noivado, delírio ... exaltação, destino! 

Depois, lugubremente, 
desilusões da gente ... 

É o por-do-sol- a nostalgia do 
crepúsculo -
velhice da carne, 
relaxação do músculo ... 

FoNTE: ANDRADE, LEIRIA DE. PoEMA Do CREPúscuLo. CIPó DE Foco: suPL. LITERÁRio DE O 
Povo, FoRTALEZA, 2 7 SET., I 9 3 r. 
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