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Homenagem ao acadêmico 

cearense Antônio Sales 

I Padre MISAEL GOMES I 

Aedos patricios, bardos da minha terra, copiosos os 
vossos escrinios, não é somenos o meu embaraço; mas va
mos, dizei-me : qual a mais bela poesia cearense ? 

Conheço um poeta que não há de recusar-me a sua 
lira: Antônio Sales, em 

NINHO DESFEITO . 

A casa onde eu nasci, no Parazinho, 
Já não existe mais; 

Sou no mundo como ave cujo ninho 
De&mancharam os rudes temporais. 
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Não somente o meu lar, mas toda a aldeia, 
Pousada à beiramar, 

Jaz sepultada num lençol de areia 
E ali ninguem jamais há de habitar. 

A coorte das dunas, instigadas 
Pelo vento investiu, 

Tomou de a:'lsalto as rústicas moradas 
Da pobre gente que, sem lar, fugiu. 

Mesmo os grandes coqueiros, cuja fronde 
Se erguia a farfalhar, 

Sumiram-se, e as graunas não tem onde, 
Ao cair do crepúsculo, cantar. 

Uma plaga desértica formou-se 
Sobre o morto arraial : 

Ninguem dirá jamais que aquilo fosse 
De uma colmeia de almas o local. 

Ficou-lhe o nome à praia merencória 
Onde infante vivi ; 

Mas nem o nome 'ficará na história 
De um bardo humilde que nasceu ali ... 
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Quantas excelências ou quilates a apreciar ! O tema, a 
lógica da ação, a coerência das situações, o emprego opor
tuno do vocábulo, o bom gosto, o ritmo da frase, a ha.r
·monia. geral do conjunto, a sobriedade, a precisão, a beleza, 
a cor e a invulgaridade. Ninho desfeito é um mundo ; 
por que 

Todo sorriso é feito de mil prantos, 
todo a vida se tece de mil .mortes. 

(Carlos de Laet) 
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O nosso espirito perlustra aquela praia deserta, em 
meio das dunas, que amontoam recordações. Nem os gran
des coqueiros ficaram, e, com eles, desapareceu o ;â.ntico 
das graunas ao por do sol. Um nome e o poeta para guar
dar a memória de Para.zinho, onde hoje a desolação, atra
vés da saudade, entremostra o mistério da vida ... 

O ideal do estilo é a clareza e a simplicidaàe. Por 
isso, linguagem simples, mas artistica e sentimental, idéias 
claras e de facil intuição, Ninho desfeito pode considerar
-se, sem favor, a mais bela poesia cearense. 
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