
Tres Centencirios da Poesia Cearense 

Siinzio de Azevedo 

ESTE ano de 1993 registra varios centenarios importantes nas 
letras cearenses: alem de haverem sido publicados, urn seculo atras, 
o romance A Normalista, de Adolfo Caminha, e os Phantos, de Lopes 
Filho, este o livro inaugural do Simbolismo em nosso Estado, foi 
tambem em 1893 que nasceram Dolor Barreira, historiador maior 
da nossa literatura, Martinz de Aguiar, o consagrado fi16logo, e os 
poetas Jose Alberto, Herm6genes Pereira, Serra Azul, Antonio Fur
tado e Sidney Neto. 

Na tentativa de fazer um trabalho homogeneo, resolvi falar 
apenas de poetas e, dentre estes, daqueles dos quais possuo maior 
c6pia de poemas. Creio que nao sera descabido reunir, na mesma 
palestra, estes tres poetas centenarios do Ceara: Serra Azul, Anto
nio Furtado e Sidney Neto. 

Serra Azul 

Seu nome era Francisco Leite, e nasceu em Aurora, no dia 3 de 
maio de 1893, vindo a falecer em Fortaleza, em 30 de outubro de 
1983, com mais de 90 anos de idade. Por ter vivido na Serra Azul, 
perto de Quixada, recebeu esse apelido que, a conselho de Rodolfo 
Te6filo, incorporou ao sobrenome da familia e passou a usar como 
nome literano. Autodidata, versava temas nao s6 da literatura, mas 
tam bern da ciencia e chegou a lecionar Geografia e Hist6ria NaturaL 
Foi ele quem iniciou meu irmao, Rubens de Azevedo, no estudo da 
Astronomia. 

Serra Azul, que foi um dos fundadores da Associa~o Cearense 
de Imprensa, em 1925, publicou quatro livros: Alfaberto das Musas 
(1924), Impressoes de Viagem (1935), Naruteza Ritmada (1938) e 
Versos Buc6licos (1978). "' 

Contou-me urn de seus filhos, meu velho amigo Henriques de 
Cerro Azul, tambem poeta, que, logo ao chegar a 

Fortaleza, ao acercar-se dos escritores da terra, afirmou Serra 
Azul que sempre desejara ver um poeta em came e osso, e nao ape
nas em fotografia. Foi entao que Quintino Cunha lhe perguntou: "E 
voce nao tinha espelho em casa?" 

No Alfabeto das Musas, que seria incluido no livro Natureza 
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Ritmada (1938), sao vinte e sete figuras alegoricas celebradas: os 
nomes come~dos pelas vinte e seis letras do alfabeto de entao (com 
o k, owe o y) e mais uma "Incognita". Mas de tantas Musas quero 
destacar "Urania", talvez uma das mais caras ao poeta, pois e a 
deusa da Astronomia: 

Urn dia Urania veio a terra e, apos, 
Apolo fala e ordena a maior parte 
Dos grandes deuses que de toda parte 
Acodem, todos, a apolinea voz: 

-"Que ordena o meu senhor?"- "Va urn de vos 
Atras de Urania que fugiu!" Dest'arte, 
0 mais violento, que e o guerreiro Marte, 
Resolve, entao, se aproximar de nos. 

Mas Netuno, Saturno, Urano, Venus, 
Mercurio, Jove, grandes e pequenos 
Deuses, fazem a Apolo obje~oes: 

Que, como Cristo viera noutra idade, 
Ela viera ensinar a humanidade 
A estrada de ouro das constelat;:oes. 

Chego a conclusao, refor~ada pela opiniao de meu irmao 
Rubens, de que o verso que fala do guerreiro Marte "se aproximar 
de nos" diz respeito a uma das aproximac;oes do planeta vermelho, 
em 1924. Quanto ao suarabacti do verso 11, onde "objet;:oes" conta 
quatro silabas metricas, trata-se de procedimento nao referendado 
pelos parnasianos, mas presente em romanticos, simbolistas e mo
dernistas brasileiros. 

As vezes o artista mergulha em lucubra~oes filosoficas e com
poe poemas de forte densidade conceitual. E o caso de '~ Dimen
saes do Espac;o", ja tranScrito na minha Literatura Cearense, de 1976: 

- '1\ quarta dimensao do espac;o, - brada 
0 filosofo - e o tempo." E a gente fica 
Na mesma, sem saber como se explica 
A forma no lncorporeo, igual a nada! 

A lei da avaliac;ao, corporifica 
Do espac;o, uma porc;ao determinada 
Com relac;ao a urn corpo. 0 resto implica 
So a extensao vazia e ilimitada. 
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Se a sua altura e igual a profundeza 
E se a largura e igual ao comprimento, 
Ha uma dimensao tinica, - a extensao. 

Se esta e a primeira e o tempo e a quarta, acesa 
Fica a questao sem desenvolvimento ... 
E as outras duas dimensoes quais sao? 

A Astronomia esta presente ainda em varios sonetos de Natu
reza Ritmada, como em "Nos Ceus do Brasil - agosto" e "Nos Ceus 

0 
do Brasil - dezembro", ''A Estrela Antares" e os do is sonetos de ''A 
Viagem do Sol". Leiamos aquele em que o poeta nos mostra o ceu . 
do Brasil em agosto: 

E noite. A Ursa Maior ao norte bri.lha. 
E ao sui de sua cauda, esta o luzeiro 
Encamado de Arturus, cuja pilha 
De luz assesta ao sui para o Cruzeiro. 

No triangulo formado em maravilha, 
- Vega da Lira e a alfa do Boieiro, 
Com a rubra Antares do Escorpiao que pilha 
E arrasta o Sagitario prisioneiro. 

Proxima do Centauro, o espH~ndido astro 
Mais vizinho do sol, sem que se tisne 
Com o Saco do Carvao, brilha no sui. 

E a Via-Lcitea, ao norte, vai de rastro 
A Aguia e, a seu lado, a imensa cruz do Cisne, 
Entre Vega e Altair, se abre no azul. 

.. 

E ua pagina puramente descritiva, sem nenhuma efusao liri
ca. Nao pensemos, por isso, que o poeta, pelo que temos lido, esta 
naquela situat;ao de Empedocles que, na opiniao de Aristoteles, fa
zia versos como Homero, mas era mais cientista do que poeta. Serra 
Azul sabia derramar lirismo da melhor qualidade em seus versos, 
quando fugia um pouco a analise ou a fria contemplat;ao da nature-
za. Eo que ocorre no soneto "Etema AngUstia", poema irretocavel, 1il' 
cheio de arte e beleza e que, por si so, bastaria a meu ver para 
imortalizar o poeta em nossa literatura: 
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Vern comigo a esta praia e quieta, escuta 
A dor que vern dos intimos arcanos. 
Que formidavel magoa, imensa e bruta, 
Ferve e revolve o seio dos oceanos! 

Passaro dias sem conta, meses, anos, 
Seculos e milenios, e a absoluta 
Tristeza, sempre a mesma ... a mesma !uta .. . 
os mesmos ais ... os mesmos desenganos! .. . 

E a este perpetuo choro, a fantasia 
Dos poetas transformou nessa harmonia 
De milhoes de Nereidas sobre as aguas! 

Tal e o canto dos poetas infelizes: 
Arrancando das intimas raizes 
As mais belas can~oes das proprias magoas. 

0 poeta chega num soneto a lamentar a sorte dos artistas, mas 
e evidente que ele nao trocaria por nada no mundo sua condi~ao de 
sonhador impenitente. Pelo menos e o que depreendo da leitura de 
'~ Poesia": 

Arte ingrata a poesia estremecida! 
Na floresta anda urn passaro cantando, 
Quando, na selva escura repousando, 
Urn trai~oeiro fatallhe rouba a vida! 

Camoes, essa alma candida e garrida 
Que a Portugal engrandeceu, louvando 
Seus feitos, suas glorias proclamando, 
So no seio da morte achou guarida! 

Sois artista? Sois poeta? Oh! que miseria! 
Heis de sofrer dos homens mil tormentos 
Dos que dao pre~o s6 a vii materia! 

Desses que dao pelo ouro seus inventos, 
Enquanto o poeta busca a paz sideria, 
Na mansao de seus belos pensamentos. 

Serra Azul e desses poetas que nao se enquadram numa COr
rente estetica: embora contemporaneo do Pamasianismo no Ceara, 
dellberadamente fugiu as suas regras, tanto que no soneto que se 
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ouviu ha nas rimas quatro verbos no genl.ndio. Tambem nao se afas
tou do decassilabo. Mas a originalidade maior de sua obra esta no 
carater algo cientifico de sua poesia. 

E com prazer e ao mesmo tempo com saudade que evoco a 
figura de Serra Azul, grande amigo de meu pai, e urn dos 
incentivadores dos meus primeiros passos na literatura. 

Antonio Furtado 

Nao cheguei a conhecer pessoalmente Antonio Furtado, fale- "' 
cido quando eu contava urn ano e meio de idade. Mas vern de meus 
tempos de adolescente o convivio com os versos sonoros desse poe
ta, tantas vezes os reli na coletanea A Poesia Cearense no Centenci
rio, de 1922, organizada por Sales Campos. 

Antonio Furtado Bezerra de Menezes nasceu em 
Quixeramobim, no dia 14 dejunho de 1893, e faleceu em Fortaleza, 
em 20 de agosto de 1939. Professor catedratico de Direito Judicia
rio Civil, foi juiz e promotor, havendo publicado varias obras no 
campo do Direito, alem do ensaio historico Antonio Bezerra e a Abo
lifii.o, em 1937. De critica literaria havia publicado em 1930 o en
saio Augusto Linhares. Em 1931 reuniu no livro Ideia Fixa narrativas 
de diversas epocas, inclusive Contos de 1913, como "Karioth". 

De poesia publicou unicamente em livro o poemeto Hist6ria 
Azul, em 1921. Trata-se de opusculo de bela fei~ao grafica, com de
licadas vinhetas na capa. Composto de vinte estrofes de quatro ver
sos, alterna, como '~Mosca Azul", de Machado de As sis, alexandrinos 
e quebradas de heroico: 

Era urn besouro azul e doirado, urn besouro 
Feito de diamantes, 

De opalas, de rubis, - engastados em ouro, -
De pedras faiscantes. 

Nem todos sabem que este poemeto, cujo original e raro, esta 
transcrito na integra na Coletiinea de Poetas Cearenses, de 1952, de 
Augusto Linhares, e no terceiro volume da Hist6ria da Literatura 
Cearense, de 1954, de Dolor Barreira. 

• • 

Hugo Vitor, nos seus Sonetos Cearenses, de 1938, informava ter 'W 
o poeta, pronto para o prelo, o livro Poemas da Tarde do Meu Dia, 
obra que jamais foi editada e que certamente abrigaria os versos 
que o au tor espalhou em jornais, revistas e antologias. 

Nessa coletanea de Hugo Vitor figura de Antonio Furtado o 
soneto "Poema das Abelhas", com data de 1912. Esse soneto, com o 
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titulo ''A Colmeia", havia saido na revista Pan6plia, n° 4, de janeiro 
e fevereiro de 1914, com varias altera~oes. Interessante eo soneto, 
corn o mesmo titulo ''A Colmeia", mas nurna li~ao mais proxima 
daquela com data de 1912, vai reaparecer na ·coletanea de Sales 
Campos, de 1922. Por me parecer a melhor das tres variantes, e esta 
que aqui transcrevo, ja o tendo feito na minha Literatura Cearense, 
de 1976: . 

Sob a umbela e o frescor de ermo bosque olvidado, 
Num recanto de selva, entre lirios e glastos, 
Havia urn tronco anciao, desnudo, abandonado 
Gigante, erguendo no ar os fortes membros vastos. 

Nele - negro espinheiro, anoso, esburacado, 
Gazil, veio poisar, entre os vermes nefastos, 
Urn enxame de abelha. E, no cerne esvurmado, 
Urn corti~o se ergueu sobre os tecidos gastos. 

Urn rude lenhador, que ali passou, urn dia, 
0 tronco derribou, vibrando a acha que fulge, 
E o claro mel colheu, dentre a cera sornbria. 

E, em troca, a aurea colmeia, em bando inquieto e loiro, 
Cercando o lenhador, brilha, zumbe, refulge, 
E envolve-lhe a cabe~ em uma aureola de oiro. 

E urn soneto de recorte pamasiano, pelo descritivismo em ver
sos alexandrinos classicos, com algumas rimas preciosas, sendo digna 
de nota a imagem do verso final, com as abelhas formando uma 
aureola em red or da fronte do lenhador malfazejo, 0 que lernbra de 
certa forma o lirismo de Guerra Junqueiro n'Os Simples. Apenas para 
dar urna ideia das altera~oes introduzidas pelo autor no soneto, 
reproduzo aqui, da Pan6plia de 1914, o primeiro quarteto, obser
vando que apenas o segundo verso e igual ao da lic;ao de 1922: 

No silvano frescor d'amplo bosque enramado, 
Num recanto de selva, entre lirios e glastos, 
Vivia urn '!'elho tronco, urn tronco abandonado 
E quase morto ja sob os folhedos gastos . 

No soneto "Marmore Pagao", que tambem foi reproduzido d'A 
Poesia Cearense no Centen'cirio, temos a arte escultorica e o paganis
mo da velha Helade, sem falar na evoca~ao do mito de Pigmaliao: 

43 



"As maos o escopro, Artista. A pedra rasga. Corta 
Nobre estatua paga, no marmore sagrado. 
Trabalha! Mais! E o rosto e o aprimorado 
Colo lhe esbot;a e taiba, e os contornos recorta. 

E, isso feito, depois, infunde-lhe na morta, 
Fria pedra, o calor do sangue. 0 nacarado 
Esplendor do seu corpo arome e, celso, alado, 
Lembre urn Sonho Pagao que a Helade reporta." 

"Urn golpe mais, Artista! Outro mais! Urn ainda!" 
E ei-la, Deusa e Mulher, em marmore mostrando 
A rara perfeis:ao da imagem viva e linda. 

Por fim! ... E ao ve-la, branca, esplendida, na sala, 
Estremecejulgando (oh delirio!), julgando 
Escutar-lhe, na boca, os rouxinois da fala. 

Neste poerna ha varias maiusculas alegorizadoras, em Ar
tista, Sonho Pagao, Deusa e Mulher, o que revela procedirnento 
sirnbolista. 

E o caso de lembrar que a rnaioria dos parnasianos do Ceara 
ostentava notas sirnbolistas, o que pode ser visto nitidarnente em 
poemas como "Sugestao de Beethoven", de Cruz Filho, ou "Magda", 
de Beni Carvalho, para ficarmos so nestes exemplos. E notas mais 
do que simbolistas, decadentistas, veem-se clararnente no soneto ''A 
Cabes:a de Sao Joao", de Antonio Furtado. 

No ja referido livro Uteratura Cearense, editado por esta Aca
demia na gestao de Claudio Martins, inclui Antonio Furtado no capi
tulo dedicado no Parnasianismo, porque esta estetica representa a 
sua feis:3.o predorninante, mas este soneto poderia figurar em qual
quer antologia do Simbolismo nacional: 
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No silencio aroma! dos gregos aposentos, 
Conternpla Salome, sobre urn areo escudo, 
A cabet;a do Asceta, entre laivos sangrentos, 
Envolvida, por Ela, ern onda de veludo. 

Jaz fria aquela boca onde, em estos violentos, 
A procela rugia. 0 olhar jaz frio e mudo, 
Seu olhar onde ardia a torva ira dos ventos 
E a cujo brilho astral se iluminava tudo! 
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Contempla-a, mudamente. E, mudamente, lembra 
Seu desprezado amor. 0 lascivo ressabio 
Dum beijo que lhe dera, a S1lbitas, relembra. 

E, bebeda de gozo, em anseios de louca, 
Ampara 0 labio ardente aquele frio lcibio, 
E une a boca sensual aquela fria boca. 

0 tema, em que a filha de Herodias demonstra amor ou atra
~o fisica pelo Profeta, nao estci evidentemente nas Escrituras e, 
embora haja sido acolhido por outros poetas do Parnasianismo 
cearense, como Otacilio de Azevedo em Alma Ansiosa, de 1918 e 
Carlos Gondim em Poemas do Ccircere, de 1923, e de extrac;:ao 
decadentista: no romance A Rebours, de J.-k. Huysmans, publicado 
em 1884, o narrador, ao fazer o personagem Des Esseintes contem
plar o quadro de Salome pintado por Gustavo Moreau, observa que 
nem S. Mateus, nem S. Marcos, nem S. Lucas destacaram os encan
tos fatidica da princesa judia, o que, segundo ele, estci patente na 
pintura de Moreau. Mas a obra em que, pela primeira vez, a filha de 
Herodias beija a boca fria do profeta Iokanaan e, salvo engano, o 
drama Salome, de Oscar Wilde, escrito em frances para Sarah 
Bernhardt, que nunca o levou a cena, e publicado em livro em 1893. 
Este drama teve uma traduc;:ao brasileira de Joao do Rio, editada 
pela Gamier em 1908. 

0 soneto de Antonio Furtado, que reproduzimos da tantas ve
zes citada coletanea de Sales Campos, havia sido estampado na 
revista Pan6plia n° 6, de maio a julho de 1914, como titulo "Salome 
e Sao Joao". Nao foram muitas as alterac;:oes: no verso 1, em vez de 
"No silencio aroma!", estava "Na mudez arromal"; no verso 2, havia 
mais urn determinante do escudo, e portanto mais sinalefas: "Con
templa Salome, sobre urn negro e ereo escudo"; no verso 7, "a torva 
ira dos ventos" era, na li~o de 1914, "a funda ira dos ventos". 0 
primeiro terceto era todo ele uma so frase, depois dividida em tres. 
No verso 12, em vez de "em anseios de louca", estava "em espasmos 
de louca", bern mais forte, diga-se de passagem. 

Decadentismo tam bern pode-se ver no soneto "Loiros ... ", em 
cujos tercetos diz o poeta, ao falar dos cabelos da amada: 

Tern urn tom paunasial de arrebol e crepusculo, 
E, perdido de amor, ebrio de amor, eu sinto 
Abalo em cada nervo e febre em cada musculo. 

E, com toda a Alma presa a tua Imagem langue, 
Eu quero comungar, conforme urn Rito Extinto, 
A hostia do teu Corpo e o vinho do teu Sangue. 
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Pena que nao caiba nesta evoca~ao a leitura integral das doze 
estrofes de "Nocturna Visio", exaltado poema de amor do qual, ape
nas como amostra de sua qualidade artistica, transcrevo tres estan
cias, quase que ao acaso: 

A subitas, na treva e luz, Tu me apareces, 
Toda te desenhando em meias-cores turvas ... 
E desabrochas, toda - alvo calix de preces -
Num esplendor sumptuario e helenico de curvas. 

Tua imagem evocada e tao formosa e suave, 
E reacende tao pouco a flama dos desejos 
Que penso que ela tem a estrutura de uma ave 
Que e tecida de som, de aromas e de beijos. 

E, contudo, parece, e, tambem, eu o creio, 
Que Tu vieste do Oceano espumejante e branco, 
Como a antiga Afrodita, e que ainda tens, no seio, 
A tempestade azul que lhe vergasta o flanco. 

Este poema figura n'A Poesia Cearense no Centecirio (1922), 
coligida por Sales Campos, e na Hist6ria da Literatura Cearense, vol. 
3 (1954), de Dolor Barreira. Alias, o historiador de nossas letras 
reproduziu em sua obra dois poemas que haviam figurado no 
Almanaque do Cearci para 1940 (postumamente, ponanto), "Poema 
Nupcial" e "Poema da Estrela Guieira do Meu Destino", ambos em 
versos polimetricos, o que indica que o poeta, peno do fim, buscava 
novas fonnas para sua poesia. 

Sidney Neto 

ose Vicente Sidney Neto nasceu aqui mesmo em Fortaleza, no 
dia 16 de setembro de 1893, vindo a falecer na mesma cidade, em 
31 de dezembro de 1972. 

Ao falar de Sidney Neto, pe~o permissao para algumas remi-
niscencias pessoais. E que o poeta, que fora grande amigo de meu 9 
Pai, Otacilio de Azevedo, foi o meu antecessor na Cadeira n° 1 desta 
Academia, onde ingressei no dia 11 de outubro de 1973, hci vinte 
anos portanto. Vi-o vcirias vezes conversando com meu Pai, sendo 
eu ainda crian~. Depois, numa homenagem ao poeta Julio Maciel, 
em 1958, na Casa de Juvenal Galeno, gentilmente elogiou-me a bi-
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sonha declama~o de urn poema do homenageado, ele, Sidney, que 
foi urn dos maiores declamadores que o Ceara conheceu, com a sua 
voz grave e melodiosa, transbordando de sentimento. Bern mais tar
de, talvez uns dez anos depois, presenteou-me com urn exemplar 
raro das Poesias de Soares de Passos. Em 1973, era eu quem sucedia 
ao poeta, sem substitui-lo, na Cadeira que tern como Patrono Adolfo 
Caminha. 

A bibliografia de Sidney Neto e numerosa em titulos, mas com
posta quase toda de opusculos, com curiosidade de nao poucos po
emas se reproduzirem noutros livros, o que demonstra que o poeta 
escreveu menos do que se possa pensar. 

Estreou ele em 1921 comA Noite Coroada de Rosas e de Mirtos, 
de tons simbolistas: 

Sob o casto esplendor do manto lutuoso, 
Todo cheio de sois, no infinito a fulgir, 
Eu contemplo, de pe, louco de orgulho e gozo, 

Como urn rei vitorioso, 

0 teu reino de Ofir! 

Lei adiante, vamos reencontrar a concep~ao wildeana de Salome, 
nesta estrofe: 

E o meu delirio! E a febre! E o sangue em fogo, estuante, 
Faz enfim reviver a minha antiga Fe! 
(E aparece a dan~ar em seus veus, ofegante, 

A tragica princesa a cabe~a do amante 

Aos beijos Salome! ... ) 

Este poema nunca foi renegado pelo poeta; ao contrano, ele o 
faria reproduzir, mais de 45 anos depois, no nu.mero 34 da Revista 
da Academia Cearense de Letras, de 1965. 

0 segundo livro de Sidney Neto e na verdade uma obra coleti
va, o opusculo 0 Canto Novo da Raf=a, de 1927 ( e nao 1928, como ja 
se disse), assinando por nada menos do que quatro poetas: Jader de 
Carvalho, Mozart Firmeza, Franklin Nascimento e Sidney Neto. Tra
ta-se do livro inaugural do Modemismo cearense. Numa de suas 
produ~oes desse li~o, Sidney Neto fala de suas angll.stias diante do 
destino do Brasil. E "0 Novo poema da Patria", que come~ dizen
do: "Patria imensa e infeliz, I quanto sofro por ti!" E adiante: "Sim! 
quantas sao as minhas grandes horas de medita~ao e de recolhi
mento, I cheias de ansias e incertezas e duvidas absolutas!" 
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Mas logo o poeta exclama, cheio de confian~a: 

Patria! 
OS teus ultimos guerreiros, 
- os que marcham fitando o sol, 
sem 6dios, sem rancores absurdos, 
cheios da flama sagrada, 
repletos de entusiasmo e convic~o civica, 
- guerreiros do amor puro e da gloria perfeita, vencedio! 

0 poema, em versos livres, termina com esta exclamas:ao arre
batada: "Patria! es a unica mulher por quem posso morrer!" 

Depois desses dois livros vern Poemas Her6icas (1935) , 0 Cdntico 
dos Canticos Guerreiros e Os Poemas da Natureza (1937), Baladas, 
Sonetos e Trovas (1937), Sob o Meigo e Trci.gico Luar de Verona (1940), 
Os Camponeses (1946), Altar (194 7), Poe mas Her6icos - 2a serie 
(1951), Crianfa, Amor! (1956), Paisagens Brasileiras (1957) e Ora
fOes da Hora Ulri.ma (1959) . 

No ntl.mero 2 de Maracajci., suplemento modernista do jornal 0 POVO, 
que teve apenas dois nnmeros, em abril e em maio de 1929, ha um ''poema 
escrito com a ponta da faca por Sidney Neto", como Ia esta dito; ttata-se de 
"a umjovem guerreiro modemo", igualmente em versos livres, na maioria 
sem rimas, mas cuja primeira estrofe (se assim posso dizer) com~ com 
urn alexandrino e tern os quatro versos rimados: 

oh como tern amo, e em ti, sonhador formidando, 
a beleza eo esplendor do teu espirito perfeito! 
beleza que e fors:a nova e energia ainda virgem amando, 
porque, entre OS eleitos, tu es 0 maior, es 0 unico eleito! 

0 final e porem aquele verso livre preconizado por Mario de 
Andrade, onde a presens:a de urn ou outro verso medido nao chega 
a comprometer o conjunto: 
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e desde as aldeias pacatas 
os campos sossegados, 

as cidades ofegantes, 
as metr6poles conscientes, 

as seculares selvas americanas, 

as montanhas 
os ventos 

as cascatas 
os rios 

os relampagos 
e os verdes mares barbaros da patria, 

tudo : 

• 
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nurn coro inedito, 
nurn ritmo soberano 

vibrara, temblara 
o hino virgern da gloria nova 

por um deus!!! 

Este poema seria incluido em dois livros do autor: 0 Cii.ntico 
dos Cii.nticos Guerreiros e Os Poemas da Natureza (1937) e Poemas 
Heroicos- 2a serie (1951). 

No unico numero do jomal Cip6 de Fogo, de 27 de setembro de 
1931, figura na primeira pagina o poema "A Rede", assinando o po
eta pela unica vez, ao que eu saiba, o nome completo: Jose Vicente 
Sidney Neto: 

Quando eu vi, de longe, aquela rede muito branca, 
balou~ando docemente, balou~ndo 
la no alpendre deserto da fazenda, 
eu senti uma cousa hem aqui dentro do cora~ao. 

0 luar, la fora, ensaboava tudo, 
lavava os currais, lavava o terreiro, 
ate ninguem ver mais. 
Parecia uma noite de Natal, de tao branca, 
tao branca ... 

E, nisto, desci do meu cavalo, arfando. 
"Boa noite!" Estava urn velho; a longa barba toda 
cheia da espuma branca do sabao do luar: 
"Mo~o, descance. A rede ... " 
- Obrigado. 
''A rede e limpa. Nesta rede ja descan~ou, ja 
dormiu urn soninho 
o General Luis Carlos Prestes!" 

0 luar, la fora, iluminou mais alto . 
A rede estava concava, 
estava cheia de sonho, ainda. 
Prestes, decerto, ali, sonhou 
urn grande sonho para o Brasil ... 

Este poema, com ligeiras modifica~oes, foi incluido na segun
da serie dos Poemas Her6icos (1951) , com esta indica~ao no final: 
"N'O POVO de 1929. Profetico. Nao passou de grande sonho 
alucinante." 
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0 Cantico dos Canticos Guerreiros e Os Poemas da Natureza, de 
1937, e urn livro de fei~o modemista, como citado "A urn jovem 
guerreiro modemo", "A Coluna", "Exorta~ao ao artista novo" (que 
ira figurar nas Paisagens Brasileiras, de 1957) e outros poemas em 
verso livre. Mas Baladas, Sonetos e Trovas, do mesmo ano de 37, 
nada tern a ver com a estetica revolucionciria que o poeta abra~ou 
no final dos anos 20, e isto o titulo do livro ja o indica. Basta ler a 
primeira estrofe de "Uma Balada de Amor ... ": 

Sim. Foi num reino imaginario, 
(Meu frio verso nem traduz!) 
Eu fui seguindo o meu fadario, 
Pelo teu bra~o, - linda Cruz! 
Tinha nos olbos doloridos 
Teu casto vulto encantador, 
Os meus sentidos, teus sentidos, 
6 meu amor, meu doido amor! 

Mais adiante, "0 Feliz", soneto vazado em alexandrinos clas
sicos, cujo finallembra urn pouco a musa de Bilac, seria incluido no 
Ultimo livro do poeta, Orafoes da Hora Uztima, de 59: 

Feliz e o que ainda beija a mao que o amaldi~oa! 
E. o que viajando a sos, por caminho medonho, 
Tern para o mau que vern uma palavra boa, 
Como urn raro broquel na viseira do sonho! 

E. o cavaleiro leal, vagaroso, tristonho, 
S6 tendo a flor do labio a expressao que perdoa! 
E recorda, talvez, urn momento risonho! ... 
Feliz e o que ainda beija a mao que o amaldi~oa! 

Esse, urn dia, afinal, lei num fim de jomada, 
Ha de encontrar com a alma em chamas devorada, 
Urn consolo na vida, ou um repouso na morte! 

Porque, em seus gestos reais, de divino e de humano, 
Aben~oados dos ceus, em tumultos de oceano, 
Heroico, e urn sabio, e urn crente, e um justo, e urn 

0 . 

~ 

santo, e urn forte! • 

Embora deva figurar entre os modemistas da primeira hora 
no Ceara, o poeta na verdade tanto prezava os cantos marciais de 
seus poemas em verso livre, quanto o lirismo, entre classico e 
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romantico, de suas baladas e de seus sonetos, como que preven
do os rumos ecleticos que a poesia brasileira tomaria. 

Por sinal e de Sidney Neto urn dos mais belos sonetos dedica
dos a sua cidade natal. Falo de "Fortaleza", que figura na Coletanea 
de Poetas Cearenses, de Augusto Linhares, saida em 1952, e nas duas 
edi~oes, de 1953 e 1973, do Cancioneiro da Cidade de Fortaleza, 
organizado por Artur Eduardo Benevides: 

Quando a manha em chama toda acesa 
Abre a corola ao sol como uma flor 
Enorme - azul e ouro - Fortaleza 
Desperta para a vida - que esplendor! 

E urn cantico de gloria a aurea princesa 
Vibra dos claros ceus, deslumbrador. 
E. uma oferta da luz para a Beleza, 
Urn delirio de aroma para o Amor. 

Trabalha e canta o dia todo. A tarde, 
Quando o sol, no horizonte, em brasas, arde, 
Espera a paz da noite. E, ao rosicler, 

Vai ficando mais bela para o sono, 
Nessa atitude mansa de abandono, 
Num sedutor sorriso de mulher! 

Serra Azul, Antonio Futado e Sidney Neto, tao diferentes em 
sua arte, tiveram em comum o apre~o pela poesia, esta "for~a -
como dizia Schiller - que atua de maneira divina e inapreendida, 
alem e acima da consciencia". 
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