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"Desejando oferecer ao País um panorama geral das letras-cearenses, na oportunidade em que atinge o final de
Seu primeiro decênio, a Universidade do Ceará organizou
amplo e sugestivo plano de difusão cultural, reunindo os
autores mais representativos das letras da Província em
nossos dias, proporcionando, assim, aos demais centros brasileiros, uma visão maior de nossa vitalidade intelectual.
Dentro desse plano, que surgiu por inspiração do Reitor
Antônio Martins Filho, publicasse esta coletânea de poetas
contemporâneos, quase todos integrantes da chamada Geração de 45, cujos nomes principais constituíram o conhecido Grupo Clã, responsável por um dos momentos 1,1 ais
brilhantes de nossa vida literária.
'Realizando-se através de formas diferentes, desde o soneto de sabor clássico à experiência concretista, os poetas
reunidos nesta antologia possuem militância literária, com
ativa participação nos movimentos culturais de Fortaleza,
sendo talvez os que mais se destacaram no gênero. Maior
número poderia ser incluído talvez num trabalho dessa natureza, pois há muitos valores igualmente autênticos, no
Ceará, com produções capazes de merecer o aplauso e o
louvor do público e da crítica. Em virtude, porém, de outras
antologias estarem programadas, representando a primeira
geração modernista e os parnasianos, limitou-se o número
de poetas, dando-se preferência a autores de livros e colaboradores permanentes de revistas e jornais.
Na terra-bêrço de Alencar, a Poesia continua a ser uma
forte expressão de cultura, dentro da Unha universal dos

cr:
USO

~W\
EDIÇÃO COMEMORATIVA DO 10.° ANIVERSÁRIO
DE INSTALAÇÃO

DA UNIVERSIDADE

DO CEARÁ

chamados temas eternos. Há condições inúmeras que possibilitariam, aqui, o aparecimento de uma Poesia telúrica
ou de sentido social, mas os nossos poetas continuaram, a
escrever dentro da tradição temática do Brasil, valorizada
com os elementos modernos e a pesquisa formal. Sente-se
em alguns um neo-romantismo não apenas aparente, mas
que se liga àquela necessidade profunda de cantar os grandes temas do sentimento. Em outros, a forma sobreleva, como preocupação artística. Em todos, porém, a legitimidade
que engrandece a obra produzida.
Aluízio Medeiros, Alcides Pinto, Antônio Girão Barroso,
Artur Eduardo Benevides, Carlos D'Alge, Durval Aires,
Francisco Carvalho, Iranildo Sampaio, Nertan Macedo e
Otacílio Colares, aqui reunidos, são, inegavelmente, valores
autênticos e conhecidos em todo o País, através da Revista
Clã e de seus próprios livros. Representam, pois, de modo indiscutível, a poesia cearense dos nossos dias, tão expressiva
quanto a dos grandes valores do passado.
Nada melhor, portanto, para a Universidade, nas comemorações de sua primeira década, do que mostrar ao público
ledor do País a situação atual da Poesia no Ceará, sobretudo
porque tem emprestado à literatura cearense, nesses dez
anos, o mais firme e decidido apoio e estímulo, mantendo
bem altas as nossas gloriosas tradições no campo das letras
e das artes.
Esse, o objetivo desta antologia que a Universidade oferece ao povo brasileiro, na certeza de estar contribuindo ainda mais para o prestígio cultural do Ceará.

ALCIDES PINTO
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ALCIDES PINTO nasceu no Ceará. Filho de José Alexandre
Pinto e Maria do Carmo Pinto. Graduado pela Faculdade Nacional
de Filosofia. Jornalista. Livros publicados — Poesia: Noções de Poesia e Arte, Pequeno Caderno de Palavras, Cantos de Lúcifer, As Pontes, Ilha dos Patrupachas e Ciclo único — Romance: O Dragão, ed.
GRD. Rio.
Em 1957, José Alcides Pinto, juntamente com o poeta Antônio
Girão Barroso e o pintor J. Figueiredo, lançou o movimento de arte
concreta no Ceará, de cuja experiência (individual) publicou Concreto: Estrutura Visual (Gráfica). Reside no Rio de Janeiro.

Eu sou eu. íntegro e inviolável dentro de mim mesmo.
O que não se descobre. Anônimo sob minha própria
espinha.
Atual em minha sombra incorpórea, sem faltar um só dos
meus gestos físicos.
Eu sou eu. O fantasma de preto escanchado no arame do
quintal sob a sombra das árvores e sob a sombra da lua
misteriosamente colhendo o silêncio com as mãos
invisíveis
e tecendo uma mortalha com o nó dos dedos para
vestir o próprio corpo.
Eu sou eu. O retrato destituído de vida. O gesto estático.
O que está no limiar e afogado no abismo
o que anda vestido e nu, sendo louco e poeta.
Eu sou eu e sozinho. Diverso sobre mim e sob eu mesmo.
Oculto e visível como a lua caída no poço.
Proclamado como o homem dentro da praça, no meeting,
sacudindo com os gestos da boca palavras secas nos olhos
da multidão.
Intocável e impossível como o que não se conhece e não
morre.

OS ASPECTOS DA CHUVA

Um relógio de oculto tempo trabalha dentro do poço
como estas águas enxutas dentro da terrina de ágata.
Seu maquinismo militar. Ostensivo. Secreto.
Estou só. O tempo esquecido o tempo se elabora.
Ritmo de paralelas estações. Face e facas.
Vida: pêndulo real, oscilante entre navalhas.
Gumes. Setas. Feras. Atrozes albatrozes.
A chuva não apaga o brilho do olho. A luz do diamante,
Cai com grande calor sobre as meias de lã.
Queima o teto e o tato • bobinas e válvulas propulsoras.
Afoga os crocodilos e os antílopes estereotipados.
Minha antiga espécie — nação de fósseis híbridos
cavam os antigos ventos dos mares que habitei.

UNICÓRNIO DOURADO

O mar não é tema: tema é o ar do mar.
A poesia é didática — luz
sobre a história e esquecidos altares.
Toda estética; toda puericultura
lagos oceânicos; ilhas, promontórios
as cidades primevas, o sangue dos heróis
tudo fica muito aquém e além de tuas caldeiras.
De tuas membranas, de tuas
álgidas montanhas marinhas
surge o unicórnio dourado
carregado de sonho e solidão.
E sobre as ondas aquece-se; talvez
esquecido do tempo; a que fim
este unicórnio soçobra-se de mim?
Plumas e pratas patas — unicórnio
um e único — mar
ó soberano rei dos sorvedouros!

ALEGORIA DE NATAL

Caminha nos litorais. As aves acompanham teus
passos. Nunca ficas absolutamente só. És como o tesouro.
Estás sempre guardada e protegida. Desconheces a todos,
rnas todos sabem de tua existência. Ninguém ousa pronunciar-te o nome. És bela e intocável como as estrelas.
E pura como as flores e as crianças. Como te chamas Tu?
— Poesia? Arte? Música? Ou simples idéia de louco?

A árvore de Natal está plantada no meio da sala. As
lâmpadas furta-côres luzem em seus galhos. Esse brilho
é quimera. Símbolo. A sala já não é árida. Todos olham a
árvore iluminada com certa alegria: as crianças. Como
te chamas Tu? — Poesia?
Há outras árvores que observo através da vidraça
da janela. São floridas e belas como as árvores dos sonhos.
O verão fecunda seus frutos. Conclui seu parcial amadurecimento. O vento derruba suas folhas macias. Desce a
tarde sobre elas sua luz cálida e brilhante.
A vida é simples e mansa. A brisa sopra nas árvores.
Traz-me o perfume de suas flores. Penso em Ti. Na tua
suave voz. Tens os olhos negros e as sobrancelhas em
íris. Densas. Que ilhas fluem em teu misterioso destino?
És o mar. A praia batida de ventos. O litoral que
aves marinhas percorrem. Há os órfãos. O amor dos animais. Os Heróis. Os Santos. A vida de sempre. As mesmas causas pelas quais se luta diariamente. O mesmo
Natal para todo mundo!
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estrela radiosa
vermelha, lodosa
que a torna mulher:
assim é que é:
o ponto do ponto
O DIABO ESPIA DE CÓCORAS O
PÃO QUE O POBRE AMASSOU

a canjica na panela
São elas, são velas
de rosa (amarelas
que cheiro de fruta:
são elas, são rosas
de fruta) amarelas
o tempero de sal
Um sonho (isso)
como nos teatros:
um sonho (este gosto
que causa desgosto)
de cravo nos pratos
o tempo da fervura
Como a uma menina
infanta, não moça
mas na (arstevéspera
espera a sua véspera)

É chegada a hora
é chegada a hora
não a da assunção
de nossa senhora:
más a hora do ponto
do ponto no ponto
como o ponto do parto
o ponto pronto
Pronto (aleluia!
eis o porvir da vida)
a canjica na mesa
O estômago enxuto
a panela enxuta
a canjica enxuta
na fôrma do prato
Aqui,
observa-se uma curiosa cena
familiar: o pai da família
entra em casa embriagado
comendo uma aranha apanhada
da roseira do jardim.
Exibe na concha da mão o repelente
artrópode, juntamente com alguns olhos
15

como (ovos frescos de pássaros).
O diabo acocorado ao pé das trempes,
gargalha frenèticamente:

Aqui,
também se observa a curiosa
cena familiar: é a da tristeza
do diabo espiando os pratos vazios.
Arenga evasivamente:

eu vou me casar
eu vou me casar"
a mesa de esteira

"nem sequer
um entalo"

Todos à mesa
(mesa de esteira:)
sentados no chão
ao lado do cão:
não confundir com lúcifer
que também é cão
(pichado de alçai rã»:)
não confundir com o chico
o pequeno irmão

o prazer do prato
Enfim, eis-me lavado
enxuto, emborcado
tal como nasci
de fundo vazio

a fome da fome

Aqui,

Ah! o paraíso
do inferno chegou:
uma banda é minha
uma banda é tua:
uma banda da mãe
uma banda do pai:
uma banda (do resto
que o diabo amassou)

mais uma vez, se observa a
irritante cena familiar: o diabo,
ouvindo a preleção realista do prato,
põe-se de pé. O rabo entre as pernas
desenrola-se e espana as cinzas das trempes
sorvendo-as a longos haustos. Engasgados, os
presentes tossem e espirram.

o fardo do estômago

a fornalha do excremento

pesado, sulcado
brunido, encaícado
ao estômago, seu fardo
montou

O tempo é passado
o presente é passado
o tempo é excremento
16
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o tempo da fornada
É o tempo na hora
na hora que é a hora
de expelir o pão
que ao diabo consola
o delírio do demônio
Eu amassei este pão?
eu amansci este cão?
eu usei essa e esta mão?
Suicida-se,
devorado por algumas gotas de
água benta num cálice deposto
aos pés de São Jorge,
o qual chocou-se com seus formidáveis cornos, quando tentava
escalar as paredes, em desatino.

ALUÍZIO MEDEIROS
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ALUIZIO Caldas MEDEIROS nasceu a 16 de novembro de 1918,
em Fortaleza, filho de Alfredo Medeiros e Senhorinha Caldas Medeiros. Cursou o Colégio Santo Irineu e o Castelo Branco. Bacharel
pela Faculdade de Direito do Ceará, turma de 1944.
Publicou, de poesia: Trágico amanhecer. Edição de trezentos
exemplares, fora do comércio. Editora Fortaleza, Fortaleza, 1941.
Mundo evanescente. Edição de duzentos e cinqüenta exemplares, fora
do comércio. Ilustrado com quatro desenhos de Antônio Bandeira.
Editora Fortaleza, Fortaleza, 1944. Os hóspedes. Edição de trezentos
exemplares, fora do comércio. Capa de Aldemir Martins. De parceria com Otacílio Colares, Antônio Girão Barroso e Artur Eduardo
Benevides. Edições Clã, Fortaleza, 1946. Os objetos. Separata, de
cinqüenta exemplares, da Revista Clã, ano I, n.° 2, abril, Fortaleza,
1948. Latifúndio ãevorante. Revista Clã, ano II, n.° 7, fevereiro,
Fortaleza, 1949. Lírica. Separata, de cem exemplares, da Revista Clã,
ano VI, n.° 14, dezembro, Fortaleza, 1943. Poema é comício. Edição
de trezentos exemplares, fora do comércio. Ilustrado com quatro
xilogravuras de Floriano Teixeira. Edições Clã, Fortaleza, 1956.
Setenta e três poemas. Edição de mil exemplares. Desenho da capa
de Antônio Bandeira. Livraria São José, Rio, 1963.
De prosa: Crítica. l.a série (1944-1945). Edições Clã, Fortaleza,
1947. Crítica. 2a série (1946-1948). Edições Clã, Fortaleza, 1956.
Tradução (de parceria com Osvaldo Peralva): O deus nu, Howard
Fast. Editora Saga, Rio,, 1959.

Eis-me aqui onde outrora vivi
vem o vento de sempre vagante
vem o mar este mar
espraiado em líquida flora
calçadas estas pedras pisadas
pelos passos passados
estas ruas de luas e nuas
sombras e nuvens paradas
este barco de borco me viu afogante
chocalhantes cangalhas este burro
navegante entre lerdo e pensante
esta praça que primo me viu
entre punhos e bocas andando
Pirambu a miséria encravada
estes muros de branco lavados
esta rua Assunção da infância
cirandantes estrelas cantantes
este vai raso vai Pajeú
este mar este céu claridades
crepitares de ares este dardo
Aldeota morada maloca
este Forte mirante de Praia
Formosa e canos idosos

larvados de lodo martírio
doutrora este tempo de agora
esta vida de agora é doutrora
este vai desta vida de agora
vem o vento de sempre vagante
eis-me aqui onde outrora vivi.
A JANELA

Abrir a janela.
Abrir a janela simplesmente.
Deixar engavetada a especulação metafísica
e a íntima ressonância dos espelhos da criança de outrora.
Não pensar no passado nem no que se pensou no passado,
mas existir liberto dos fantasmas acompanhantes.
A casa não tem importância. Nem a casa nem o passado.
E os fantasmas são ficções do recordar. Não recordar.
Em cada canto da sala a lágrima que não rolou e o soluço
[abafado.
Pulsando no coração o remorso, a expectação e o desejo.
Entretanto comparecer impávido e frio na fria sacada,
após abrir a janela simplesmente,
depois de abrir a janela simplesmente.
Abri a janela.
Não sabia o que iria ver da janela aberta,
porque abri a janela como se estivesse isso fazendo pela
[primeira vez.
Depois de abrir a janela simplesmente, fiquei fumando
[debruçado,
fiquei fumando simplesmente, fiquei simplesmente
[olhando a fumaça do cigarro.
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E como é bom ficar olhando a rua e nos que nela passam,
como é bom ficar olhando tudo o que vai acontecendo
[simplesmente na rua
- o vendedor de peixe que vem da lagoa onde a noite
[inteira passou a pescar,
tendo a água nas pernas, a escuridão nos olhos
e os ruídos do silêncio por companhia,
o vendedor de lenha, o vendedor de verduras e a vende[dora de ovos,
o leiteiro, o carniceiro e o homem que conserta canos e
[panelas,
os mercadores da manhã que estive vendo como pela
[primeira vez
todos passavam pela rua enquanto estive à janela,
e para todos eles tive palavras,
lacônicas palavras de assentimento ou peremptòriamente
[negativas,
mas palavras, o que foi um consolo, para mim e para eles.
No intervalo entre os mercadores da manhã a rua ficava
[em silêncio,
um silêncio de pedras e sol, de ventos e árvores.
Então eu ficava olhando as pedras, o sol e as árvores,
ficava ouvindo o silêncio do vento, ou o silêncio simples[mente.
E as pedras eram as pedras e o sol era o sol,
as árvores eram as árvores e o vento era o vento.
Tarde já uma folha caiu da árvore e a ordem do mundo
[transmudou-se.
Joguei o cigarro e fechei a janela, fechei a janela sim[plesmente.
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IGUABA
A Herberto Sales

l. O burgo marítimo

Pequena Iguaba Grande
emersa de um tempo defunto.
Prisioneira de fronteiras de palmeiras
imperiais. Iguais os montes distantes
e toda a nítida geografia. Lagamar
côncavo de conchas. Centenário cemitério
de ostras. Cemitério marinho. Aquário
de silêncios salitrados. Antiquário
de búzios mudos. Rasa planície
aquática de antivagas e algas
petrificadas no enxofre da lama
e no iodo. E a calma das lonjuras
glaucas de Iguaba às vezes de ventos
em vagas. Lago ovante de peixes ululantes.
Arapongando o canto a passarada passa
rara. E os barcos em busca de ostras,
de búzios, de musgos, de sal.
O sal sob o sol. O sol sobre o sal. Iguaba
Pequena. Iguaba Grande. Burgo do mar.
Pequena Iguaba Grande.

2. Os pescadores

3. O barco fantasma

Vai vareiro pescador

Incógnitas quilhas aqui por certo aportaram.
Voga a vaga dos ventos sobre o barco arcaico
afundado fantasmagòricamente no lago ao largo.
Há fantasmas na boiante salsugem ou talvez
mareando no convés entre o sextante,
o astrolábio, o portulano e o adômetro,
enquanto os marujos sepultos entre os caramujos
restam quedos e range o duende do vento
as cordoalhas patriarcas e os pescadores passeiam
pelas amuradas marasmáticas e as cracas
umentes respiram a frota dos planctos.

varear no longe vau.
Retira do varadouro
o varino vagamundo
e desliza navegante
a montante ou a jusante.
Vara e vela
vem o vento
vai no vau
a barca bela.
Ergue a vela do varino
deixa que ele veloz
inquira as náuticas noites
nativas e os dias de quilhas
e escamas e as ilhas
ancoretas das ressacas.

4. Moagem de ostras

No salso
a concha.
Na concha
a ostra.
Na ostra
a vida.

Vai varino
cai tarrafa
deixa à sina
peixe vem.

Vida no côncavo-convexo
hermético de conchas bivalves.
Mole é a imobilidade do escuro
existir. Geratriz que é
sendo macho também.
A inflexível lei dos dias
e das noites é perecível
no âmago da vida que secreta
em segredo finda no degredo
de marulhadas marolas e mansos
ventos vencidos nos velames
dos velejados barcos tardos
ao largo largo do lagamar.

Vai vareiro tarrafar
no lagamar marulhado.
Pesca a pesca, pescador,
joga a rede, busca o peixe
vagueante salmilhado
na planície submersa.
Vara e vela
vem o vento
vai varino
peixe vem.
28
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A vida
é concha.
A concha
bivalve
da alma
e do corpo.

,

Viver é ser presa do nascer
e morrer. Duro ofício
espraiando-se no tempo ido
e por vir nas vagas do nada.
Eis a vida: molusco
no tempo marolante.
5. Os habitantes e os outros
Vinde em vilegiatura ver o burgo do mar
e os residentes daqui embalsamados
pelo tempo e a imobilidade glauca.
Coveiro
o que vais cavar?
A cova
do cadáver?
Vinde viver as amplidões lacustres
e as longas solidões dos navegantes
astros e as vagas extensões brancas
das salinas longes e dos longos
entardeceres de silêncios lerdos.
Pescador
o que vais pescar?
A pesca
do mar?

Vinde em marinhagem ver o lagamar
de Iguaba e a preamar e o mariscar
dos que em vacar vão bordejados
buscar a calma e o vagar.
O sanatório
das almas?
Eis aqui:
é Iguaba.
6. Cemitério marinho
Sobre faíscas de escamas ao sol
resta silente o cemitério marinho.
Aqui repousam os náufragos da vida.
Os sonhos entre ossos carcomidos,
a carne para sempre perecida
sob a branca tumba, aqui repousam.
Não há sombras nesta pátria do jamais
nem o cipreste erguido. Há o sal,
há o sol e ventos de salitre
a limpar as lápides vetustas.
Campo de campas rasas sem rosas.
As almas que andaram à deriva,
verdes olhos que olharam à oblíqua,
velho tédio e angústia antiga,
aqui repousam. Aqui repousam
os que jataram e caíram
e
a neurose viram baralhar.
Os que vagantes navegaram
buscando o sonho e em busca do amor
aqui vieram soterrar-se. Aqui repousam.
Aqui repousam para sempre os que virão.

29

DIÁLOGO

O mundo será salvo.
A úlcera do tempo estrangulou a aurora.
O amor restará do naufrágio.
Nos pés ficaram impressas flores.
A humanidade será una.
Falta a franja em cobalto.
A melodia é ternária mas às vezes binaria.
A âncora afundou no hélio.
Em tudo há uma sabedoria que é mistério.
Os olhos foram cavados pelo uníssono.
Ninguém será capaz de contrariar a matemática certeza
[de quatro como a soma de dois mais
[dois ou de três mais um ou de seis
[menos dois ou.
Quem não escuta o cogumelo do espaço perdeu o
[tato.
Há nascimento vida e morte em tudo.
O espondeu foi o girassol do muro.
Leis misteriosas continuam existindo e comandando as
[origens.
O amarelo despregou-se do mar.
Sem o pão ganho corn o suor do rosto ninguém poderá
[viver dignamente.

Está montado na luz e vê a música.
Vão é o desejar fugir ao social.
O coração partiu-se em vidro fechando-se a porta.
O bem deve ser pago com o bem.
O sonho era o carneiro que não teve.
Louco é quem se julga com os podêres divinos.
O último gemido foi triturado no ouvido que olhou.
A grandeza do homem está na ânsia de perfeição.
O cálculo feito a maçã era anca.
O exemplo vem do pai.
O slide ficou retido no relâmpago do léxico.
Após a noite vem o dia após o dia vem a noite.
O vidro que era quadrado fugiu quando dormia.
Há tese antítese síntese.
O trino incolor foi estrangulado tudo é som.
A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado
[da hipotenusa.
A imagem precipitou-se é a gramática.
Uma lei é a oferta e a procura.
Soprou a tecla do tempo liquefazendo-se a linha.
É impossível o diálogo é impossível é impossível.
Do imponderável fez-se a linguagem volatizada
[quando a criança correu por entre os
[astros e os mastros foram erguidos.
O minuto tem sessenta segundos a hora sessenta minutos
[vinte e quatro horas tem o dia.
O soluço do átomo era o camelo.
E o alçapão?
Grão-cão.
O baixo após o alto.
Dobrou a esquina mastigando um pedaço de
[chocolate.
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MINHA TERRA

Eram eras veras
calafates sedes.
Eram pixunas maripungas
andirobas redes.
Eram nambus beijus
rapaduras cumbucas.
Eram gargarus mandacarus
jeribitas arapucas.
Eram marras aruanãs
cajuínas garupas.
Eram mumbicas angicos
jitiranas caçuás.
Eram serranias penedias
marrecas beijupirás.
Eram capões matulões
alguidares gravatas.
Eram carrascais terrais
babugens mucunzás.
Eram bugis muricis
berimbaus descantes.

Eram aguapés capilés
aboios andrequicés.
Eram avoantes vazantes
bracatingas cangatis.
Eram jatis buritis
croas camurupins.
Eram meruins camboins
violas aracatis.
Eram fubanas tumbanças
lazarinas canjerês.
Eram caiporas esporas
desafios muçambês.
Eram quebradas queimadas
fabianas emboscadas.
Eram carimãs jaçanãs
andirobas vaquejadas.
Eram brocoiós ariacós
aracambuzes queixadas.
Eram tabuleiros marmeleiros
cafiotes guabirabas.
Eram cambicas canjicas
bilros manipueiras.
Eram jacas samburás
congos catingueiras.
Eram cajaranas umburanas
pífaros fandangos.
Eram pastos mata-pastos
beldroegas oiticicas.
Eram araçás gravatas
bebedouros alçapões.
Eram ânus camapus
tijucos cansanções.
Eram cardos javardos
catanduvas mourões.
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Eram cactos matos
mofumbos pacarés.
Eram pastos patos
baladeiras caborés.
Eram siris piquis
riachos punarés.

Eram catraias arraias
carrapichos juremas.
Eram massapês caxinguelês
cafiotes urupemas.
Eram carnaubais espinhais
pedregais caatingas.
Eram capoeiras ipueiras
peadouros carlingas.
Eram baiacus atapus
ribeiras tejuaçus.
Eram camirangas arapongas
cambitos caititus.
Eram jiraus bacuraus
quengas canguçus.
Eram bodos mocororós
cangalhas mulungus.

Eram iras vivas
máfegos dentes.
Eram junhos punhos
brocas gentes.

Eram marrueiros facheiros
mandurebas brocotós.
Eram ca j ás carcarás
ipiraçangas grauçás.
Eram bozós cabocós
mandiocas juazeiros.
Eram gameleiras macaxeiras
comboios corrupiões.
Eram matulões agulhões
cofos carrapateiras.
Eram coivaras biquaras
duandas guriatãs.
Eram grotas varjotas
olaias mucunãs.
Eram cercados roçados
jandaias acanãs.
Eram ceriguelas cambebas
cangulos aruanãs.
34

ANTÔNIO GIRÃO BARROSO

l
VIDA

ANTÔNIO GIRAO BARROSO, cuja fase "concreta" é, pela
primeira vez, registrada em livro, nasceu em Araripe, Ceará, a
6-6-1914. Seu volume de estréia Alguns Poemas, espécie de "lira dos
vinte anos", como costuma dizer, apareceu em 1938, lançado por
Edésio-Editor. Posteriormente publicou, em parceria, Os Hóspedes
(Edições Clã, 1946) e Novos Poemas, separata da Revista Clã, 1950,
da qual foi um dos fundadores. Tem participado ativamente nos
nossos movimentos culturais, a partir mais ou menos de 1934.
Anuncia para breve Poesias Incompletas, uma seleção de poemas, e
Discurso contra o Método, poesia e ou prosa, não sabe bem ainda.
No mais, é formado em Direito, exercendo no momento o magistério
superior, como professor de Economia.

Proezas não tenho
na vida tão pau
nem lances terríveis
tragédias enfim
com choros pesados
e mortes no meio
senão que uma vez
morrendo afogado
gritei prós passantes
me açudam me açudam.
Mas isso é tão simples
acho isto tão besta
tão sem novidade
a vida todinha
eu passo dizendo
me açudam me açudam.

POEMA

Malmequeres suavizam a paisagem
e, lá fora, para além das montanhas cheias de escarpas
[e de medos'
o mar ruge e, em mim, tudo é como se fosse um dia
[de tempestade.
O corpo melancólico do céu se esvai e de repente,
[as sombras'
que ainda há pouco apenas se anunciavam
se lançam para baixo e enchem a terra da sua cor
[arroxeada.
Ó melancolia, ó indizível tristeza de estar aqui
e não sentir, como outrora, o perpassar do fino ar tão^
[saudável destas montanhas!

POEMA COM OFERTA

Onde li madrugada poema porás madrugada desejo
Desejo de te amar é bem melhor
Somente tu com as tuas mãos poderás escrever nomes
[nas paredes
Do meu quarto em reticências
E nomes feios dunga mulher de circo
Trapezista
Anjo entre parênteses
Ali sota-vento e todas as palavras do dicionário
Para te dizer
Solamente dama tu que trazes absinto
E me enforcas em esmeraldas
Muchachita de poesia mansa de crepúsculo
Chilena tu chilreas mujer de todos los payses
Cantando aquele samba
Dançando rumba e valsa
Num mundo de cinema pintura e organdis
Sou todo teu — repetirei sempre
Mas tu ouvirás o eco somente
Em cisma e cata-vento

Tu és una furtiva lágrima
Música das cores e ritmo de cascata
Fluorescente luz de casa aberta para o alto
Dana-te comigo tu podes e em louçanias
Riscas o meu verso e atrapalhas o meu soneto
Você! São quatro letras
Mas como podem!

SONETO À LUA
A Artur Eduardo Benevides

Envoi
Vem cá erra o caminho
Te darei flores e chamar-te-ei bichinha
Olha tenho um vagalume que te dou
E as imagens furtadas ao mistério
Dançarenga
A lua te busca
E os escolhos nus
Tu somente a única estrela
De repente num céu de abril
Se tu vieres ó mansa
Dormirei na Passárgada dos teus braços

Lua branca, como é terrível tua face
No céu escancarada, a se mostrar aos homens
Ó astro fluorescente, a espiar as mazelas
Surgidas cá em baixo, ao toque das espumas.
Mulher, ó dulçorosa, o mar te espelha timidaMente, corça da noite, ó tu, lua fremente
Que navegas ao leu, sem bússola nem norte
Lua branca, vergel, perdida nas alturas.
Continente de gelo, o sangue tu derramas
De virgens sem f anal, ao jeito das marés
Que sacodem o meu barco, a dois passos da terra.
Não te deténs, ó lua, e indiferente estás
À brisa que se espalha, terna como carícia
Ou aos ventos tão febris, que acordam as madrugadas.

hermes lima
herman lima
herma linda
h crm eiinda

bôca

louca

fal

falha

ARTUR EDUARDO BENEVIDES

O MORTO NA PRAIA

ARTUR EDUARDO BENEVIDES nasceu em Pacatuba (Ce) aos
25 de julho de 1923. Bacharelou-se pela Faculdade de Direito da
Universidade do Ceará e exerceu inúmeros cargos em nossa vida
pública, tendo sido diretor do Arquivo Público, do Departamento Regional do SENAC, da Divisão Cultural da Reitoria, do Serviço de
Documentação da UC, da Legião Brasileira de Assistência. Atualmente, dirige a Faculdade Católica de Filosofia, é professor de Literatura Brasileira na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras e integra o Conselho Universitário do Ceará. Membro da Academia Cearense de Letras, do Grupo Clã e do Clube de Poesia do Brasil. Possui
12 prêmios literários e é autor dos seguintes livros: Navio da Noite,
Os Hóspedes (de parceria com Aluízio Medeiros, Antônio Girão Barroso e Otacílio Colares), A Valsa e a Fonte, O Habitante da Tarde e
Cancioneiro da Cidade de Fortaleza, todos de poesia; Caminho sem
Horizonte, contos; A Lâmpada e os Apóstolos, ensaios; Educação e
Mundo Moderno e Ensino e Treinamento Profissional na Europa,
estudos. É Secretário da Revista Clã e já foi redator dos jornais Unitário, O Estado e O Nordeste. Anuncia para o ano de 1965 dois livros:
O Tempo, o Caçador e as Causas Longamente Procuradas (poesia) e
Ensaios de Superfície (ensaios), ambos vitoriosos no concurso literário da Prefeitura de Fortaleza, relativo a 1964.

Um homem na praia estava imóvel.
Um homem na praia estava morto.
Um homem na areia enrijecido.
Vinham ondas do mar sobre o seu corpo.
Vinham ventos e entravam em seus ouvidos.
Vinham silvos longínquos e ele morto.
Adiante mulheres se entregavam
aos desejos de jovens vagabundos.
Adiante bêbados gritavam,
marinheiros no bar contavam histórias.
Holofotes cruzavam a superfície
sobre a noite rasgando o bom caminho.
Os uivos das águas vinham fortes.
Mas um homem na praia estava morto.
Ninguém o encontrava, nem um cão
vinha lamber o sangue coagulado.
Ao fundo, estava o mar; no alto, a lua
que outrora brilhara sobre as naus
de valentes marujos todos mortos.
Bem próximo do corpo estava o porto
como sigla nos olhos marcantes.
Noctívagos passavam assoviando
canções desesperadas pelo cais.

Sob os gestos alguns estavam mortos.
Contudo caminhavam e eram tristes.
Mas na praia um homem se encontrava
como um barco fendido. E estava morto.

SOLIDÃO

A solidão é como os olhos da Amada.
Como os olhos da Amada é a solidão.
Principalmente quando um verso em nós
se move lentamente.
Um verso a ser colhido jamais por nossa mão.
Já vos sentistes ilhas de vós mesmos
e vos enchestes de súbitos ofegos
enquanto lágrimas em vós eram silêncios?
Então sabeis: a solidão
é como os olhos da Amada.
Da Amada que em nós reencontramos
como urna cidade antiga.
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II
Solidão, solidão, fêmea marinha,
selvagem flor que mata os que a amam,
grande gato amarelo comendo mil guitarras.
Ser só é estar em si
buscando-se, em fragmentos, na distância.
Ser só
é estar capturado
por terrível
paz.

SÚBITA ELEGIA

E a solidão é maior quando parece
com os olhos da Amada.
Então é solidão.
Sangra
sobre os nossos cabelos sem carinho
e é como o uivo de um lobo
ao longe
na noite noite tão noite
que os desertos gritam.

Marinheiro não fui.
Nasci para as viagens.
Nasci para habitar os portos e os mares.
Em vão sonhei navios.
Meu olhar reflete embarcações
Nunca tive uma ilha para amar
E me perdi nas vãs infantarias.
Marinheiro não fui.
Minha âncora és tu, poema.
(No sono nascem
gaivotas impossíveis.)
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enquanto tangia
a madrugada.
Depois pousou de leve nos meus olhos.
E chorou. E à proporção que chorava
entravam pela janela os ventos
do Mar.
Quando a toquei — perdi-me.
Quando a sofri — achei-me.
Quando a busquei parada no meu peito
era uma ave.

MINHA AMADA

1. Minha Amada guarda
a inocência das cousas
e sabe recompor
estradas para o Mar.
Minha Amada colhe
canção de paz e céu
para as bodas que tece
com suas próprias mãos.
Quando ri liberta
a nossa solidão
e o madrigal que aquece
a fria promenade.
Somos jovens diante
do seu rosto.
Ela
é a balada oculta numa rosa.
E na pétala canta.
Um dia, no barro de minha espera,
talhou sua esfinge. E dançou
lívida e louca
beijando-me
despindo-se
e gargalhando

Minha Amada é alegria no silêncio.
É a cidade que o andarilho avista
quando o cansaço o vence.
Ela afasta as adagas e o grito
e quando o seu seio palpita
é luar.
Minha Amada tem o olhar triste
embora cante as fontes
de Deus.
Um dia, a menina que eu amava
partiu dando adeus.
E eu me desesperava.
E nunca mais a vi.
Agora vejo-a nos olhos
de Minha Amada.
É ela, a menina, a flor
que timidamente puseram em minha mão.
Sua boca, seus seios, sua voz
tudo canta. E cai em mim
como a canção do Mar num marinheiro.
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Ela é a chuva molhando a terra seca
depois de longo estio.
É a mão de minha mãe balançando minha rede.
É a nuvem desejada pelos pássaros e pelos homens.
Minha Amada é tudo o que não tive
é a sombra a envolver os corpos que tombaram
no fundo dos abismos.
Minha Amada dói no meu peito.
É a última ponte para a aurora.
Se a perdesse, perderia a vida.
Ai! Guardada por epitalâmios
ela chega como o fim das tardes
para os pescadores.
Seu olhar é um campo renascendo.
É como a paz da neve
e o frêmito das águas nas manhãs.

os jardineiros servem à sua rosa
os pecadores servem ao seu pecado.
E quando não mais em mim houver
palavras de seresta
a teus pés tombarei.
Mesmo assim
ainda ouvirás no vento minha voz.

Meu corpo vai à luta.
Meu coração ao poema.
E enquanto te olho afago
distantes andorinhas.
És a chama da vida
a luz que brilha ao longe quando barcos
se perdem em temporal.
E ouço o uivo de lobos devorando o tempo.
À minha direita estão os anjos adormecidos.
E soluços caem dos homens
com o ruído de um trem dentro de um túnel.
Entanto chegas. À sombra de teu rosto
tudo é belo. E pões o teu manto
nos meus ombros. E me envolves
como a véspera do amor envolve os namorados.
E quando me entregas a taça transparente
nela vejo tuas lágrimas.
Ponho-as nos meus olhos
e fico humilde como os que aprenderam
a esperar o tempo de partir.

Ah, por que cantar em verso sempre triste
o teu pungente olhar?
Melhor fora o canto
de caçadores em triunfo
ou de guerreiros depois
de suas batalhas.
Tua grandeza exige que eu entoe
um salmo ou cantochão.
Mas junto a ti ocorre-me a canção
dos semeadores.
Junto a ti
recebo da vida
a soluçante e frágil invitação.
E jurei te servir por toda a eternidade
como teu pajem, claune ou seresteiro.
Jurei te servir
como os poetas servem ao seu poema

Ó Minha Amada
as aves descem do céu e te saúdam.
O efêmero não te toca. És eterna.
És um grande salto sobre o abismo.
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POEMA DA VÉSPERA

A esperar
me vou.
Vésperas
me envolvem.
Sou
um construtor de pontes
para o sono
o irreal
e o tempo
sem abismo.

Estou sempre a esperar.
O Mar? O sol
sobre enigmas?
A reinvenção do mundo?
Ou a luz
do teu olhar em mim?
Difícil dizer. Estou sempre
a esperar.
Talvez um grande verso
que já toma forma
a aurora escondida na cabeça
a brisa de teu nome renovada
ou a leve canção da tarde
nos teus seios.
Estou sempre a esperar.
Meu rosto é pálido
de amor e espera.
E alguma cousa trágica ou bela
caminha no meu ser.
A estrela da morte? A visão
dos tempos? O Mar
que em mim apenas foi poema?
Ou a verde paz das lágrimas
felizes?
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CARLOS d'ALGE

POEMA QUASE

BALADA

Os olhos de Giselle dançavam no quarto
sob a luz da vela
entre a hora e o som
entre o abismo e o sonho que passou.
O vento bailava — eu o senti
por entre as cortinas de nácar,
entre um e outro tom
ai lembrava, lembrava o mar.
CARLOS Neves d'ALGE, embora natural de Chaves, Província de
Trás-os-Montes, Portugal, onde nasceu a 24 de julho de 1930, é brasileiro por opção, radicado desde 1958 em Fortaleza. Formado em
Direito e Filosofia, com licenciatura em Letras Neolatinas. Fez vários
cursos de extensão, tendo visitado por duas vezes países da Europa
e América Latina. Atualmente Chefe do Gabinete da Reitoria e
Professor-Auxiliar da Cadeira de Literatura Portuguesa da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Escreveu artigos de crítica e
ensaio para a Revista da Faculdade de Direito do Ceará, Revista Clã
e Boletim de Antropologia. Os poemas elaborados na década de 50
foram reunidos numa seleção publicada em Clã, sob o título A Solidão Maior. Editou recentemente Aspectos da Nova Literatura Portuguesa e tem no prelo Terra do Mar Grande, roteiro lírico sobre
Portugal.

Mudo iniciei a viagem
entre os olhos e o vento
ouvi mais que um som um lamento,
da varanda ao mar triste miragem.
Agora os olhos fantasiavam Copélia,
o mar não sei bem onde é que parava,
o vento, as cortinas, tudo um sonho
nem eu sei, nem ninguém, onde estava.

RUA

Nesta noite a rua está silenciosa.
Eu bem sei que os passos já não soam mais,
nem os rumores são percebidos
através da rua,
onde o silêncio é coisa viva
jamais imperecível.
Eu bem sei que tudo foi nevoeiro
(assim noticiaram os jornais)
mas no nevoeiro existia um silêncio,
um silêncio inquietador
e palpável.
Eu bem sei que tudo aconteceu
que a morte apareceu
e que a rua
está tremendamente silenciosa.

ANUNCIAÇÃO

Do que os marinheiros não contam
das longas noites perdidas no mar
que transformam os desejos em dor
do que não chega e é esperado
insòlitamente procurado.
Do que os ventos não envolvem
das areias dos castelos no ar
de tudo quanto foi e não aconteceu
que torrentes d'amargor.
Solitário navegante sem rota
na tristeza da lua que não nasceu,
Do que a terra estéril não cria
das legiões invisíveis do céu
do que aguardo e não pode vir
das esferas além dos olhos
que mergulham na voragem
infinitamente sem deus.

MARINHEIRO

Mar nos olhos
ventos do sul e do norte
salgando-lhe o corpo
falando de amor.
Não ouvia o ruído dos bondes que passavam
numa inquieta modôrra.
Marinheiro dormira em todas as latitudes
em Marselha com Nini de ligas azuis,
agora desejava o mar,
com todo o seu mistério verde
e a sereia que o chamava
em noites de triste luar.
As ondas
brancas espumas afagando os pés
mar marinha mareando vai.

HECATOMBE

O homem sorriu
amargamente
apontava uma nuvem de fumo,
(ninguém sabia se era manhã ou noite)
atmosfera carregada de ódio
o rio transformado em pó
água que desaparece no abismo
em fuga para o infinito.
O resto é lágrima
sofrimento
derrota
desespero.
Longe muito longe
um gigantesco cogumelo
rompeu os ares
e foi beijar o sol.
(um beijo carregado de urânio)
A ilha foi lançada ao espaço
emudeceu a floresta
nenhum corvo agitou a negra asa
não amanhecera
nem anoitecera.

Homens-máquina
de binóculos
e fardas coloridas
marcham,
estações de radar
a postos.

Na hecatombe
que se aproxima
o sangue se confundirá
com a lágrima,
os homens não perceberão
o pássaro na árvore
o trigo no campo.
A semente da vida
se extinguira
em lugar de olhos
regatos secos.

Não eram homens
apenas ponteiros
relógios
detonadores
contadores Geiger.

Os homens-detonadore-í
continuarão,
ante a loucura final
quem os pode deter?

No dia apocalíptico
a violência clamou aos céus
a terra gemeu
convulsamente
Noite impassível
dia espúrio.
Algum tempo depois
o cogumelo desceu das trevas
carreando a morte
destruindo milhares de óvulos
nos ventres das mulheres.
Os homens-relógio
continuavam a marchar
em vez de olhos
ponteiros
em lugar de coração
detonadores.
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DURVAL AIRES

CANTO

Sei que nessa hora
nesse instante
coisas intocáveis e transcendentais
estão acontecendo.
Homens que modificam os caminhos
do mar,
da terra,
do tempo
e do vento
E teimam em fecundar o ventre das estrelas.
DURVAL AIRES de Menezes — Filho de Otávio Aires de Menezes
e Marieta Franca de Menezes. Nasceu em Juazeiro (do Padre Cícero) , dia 13 de fevereiro de 1922, na Rua do Brejo. Fez o curso primário na Escola Normal daquela cidade e concluiu o ginasial no Colégio Lourenço Filho, de Fortaleza. Foi descoberto por Antônio Girão
Barroso, que o lançou no primeiro número do jornalzinho literário
"José". Desde então aparece nos suplementos literários, publicando
poemas, contos e crônicas. Jornalista profissional dos mais ativos,
foi redator-chefe do matutino O Estado, durante a administração
Fran Martins, passando-se para Tribuna do Ceará, como diretor de
redação. Atualmente é diretor-gerente de Gazeta de Notícias. No
Governo Paulo Sarasate — Flávio Marcilio, foi diretor do Ensino,
além de chefe de gabinete da Secretaria de Educação, na gestão
Cláudio Martins.

Quisera te contar toda a beleza
de um mundo novo que se plasma
Mas sou um simples camponês
nascido nas terras imensamente
alegres e verdes do Vale do Cariri
e nada aprendi além de amar a terra
e nem sei quantas cores possui o arco-íris.
No entanto
se pousasses tua cabeça no meu ombro
e me deixasses beber todo o lirismo

que há na quietude dos teus gestos
eu te contaria como é belo
um açude que eu conheço
e um rio que nasceu na minha infância.
Tu te banharias
nos poços mais profundos
olhando minúsculos peixes
rondando o teu corpo despido.

ANALOGIA

Eu ficaria distante
ouvindo o ruído
das mangas maduras caindo dentro d'água.
Juazeiro — cidade minha
Timbaúba, Salgadinho,
Malvas, Boca das Cobras.
Infância de sonhos nunca possuídos
O que não fui, caudalosos rios,
menina salva, balsa encalhada nos mofumbos.
E porque sem asas não sou pássaro
Inevitavelmente Boa Vista chegou
Tinha o rio, o trem, as casinhas
de telhados vermelhos
e a fazenda — lá longe.
O mar é a lembrança de um brinquedo
E o Morro do Pecém u'a mulher de branco
esperando o jangadeiro morto.
E porque sem asas não sou pássaro
Boa Vista também voou na tarde ausente.
Só eu fiquei
— um menino triste espantando graúnas..
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ECLIPSE

E eu nem sabia
que andavas seguindo os meus passos...
Pois direi apenas que aquela cidade
nada tem de essencialmente estranha.
Que é tanto minha quanto tua
ou de nós outros
— Um nós-outros que é distância e tempo,
que é chuva, orvalho e densa folhagem.
Pode não ser a loucura da Bolsa de Valores
— o vazio dos gritos, a incomunicabilidade
da infância e do desvario.
Mas terá sido nos açougues e mercados,
no mergulho em busca do peixe, no campo
de futebol — esses valores também essenciais
o pão sem trigo
v
o peixe sem escama
a carne sem plasma
— Gol! Gol! Gol!
Mulher imprecisa
parada no cruzamento,
ônibus que passa tragado pelo silêncio
sem luz verde, vermelha, amarela.

E acima de tudo
não esquecer o homem
que perdeu milhões,
bebeu água mineral e desenhou uma rosa.
Ah! a solidão feita de solidão!
Quem não é farto de amar o que amou?
O que dói é descobrir que a morte nasceu na alvorada.
Ocorre que a morte do amor não é a morte da vida.
E eis-nos ressurgindo no gesto de silenciar os telefones,
na sinfonia dos dedos que se tocam, mãos que se enlaçam,
pureza de beijos entre vidraças, gemido que vira silêncio,
desalento que agora é fusão, lassidão, vôo, pensamento.
E de repente somos meninos da rua jogando peladas.
Somos o bebê que desliza num carro de vento,
empurrado por mãos vazias no imenso e pisado cotidiano.
Oh! tristeza cortante de construções paradas,
de fachadas imóveis, de lâmpadas opacas!
A solução é mergulhar os dedos no barril cheio d'água.
Fazer ondas minúsculas,
acordar o sono da casca da árvore
e do palito de fósforo — subindo, descendo, boiando...
Nenhuma afirmação
Nenhuma filosofia
.— A morte nasce da vida?
.— A vida nasce da morte?
— E daí?
A casca da árvore bem que repetiu o fósforo suicida,
sem cabeça, subindo, descendo, boiando...
Mas a água esvaiu-se,
embrenhou-se nas rachaduras da terra,
afugentou as formigas e foi — bem fundo —
morder as raízes das plantas.
(Não sem antes receber carícias do vento...)
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Pois agora é mergulhar os dedos na densa folhagem
E não se preocupar com o homem bonito
que não chegava a ser detalhe na paisagem de chumbo.
Porque todos nós ficamos no cruzamento,
sem apanhar o ônibus.
Apenas esperando que passe, áspero,
para aumentar a solidão.
CANTO NOTURNO DO AMANHÃ

— Durval, vamos conversar com o ex-noivo
da mulher feita de espigas?
Poderemos ler alemão no original
e tirarás tua barba sentindo o ventilador.

No céu farto
de árvores aladas,
De lua nua
e estrelas trituradas,
Sou distâncias,
solidão,
ausência.
Simples pio de pássaro noturno,
estátua de plumas nas lagoas paradas.
Sou o caminhante sem jornadas,
rastro de gato selvagem,
rodagem,
viagem.
Também ave que pousou
no céu nublado
E voou
-— um vôo mutilado
E cantou
— um canto desvairado. -

— Claro, Antonioni. Poderemos visitar Kênia
e beber o vinho que escorre das neves do Kilimanjaro.
Mas toma cuidado, Michelángelo:
— Não vá acordar o sono dos negros...

E nem um mínimo de tristeza
•— de asas descendo a correnteza
— de ratos mastigando rosas.
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Leite para matar a fome
do homem que se evola e some
montado no dorso da brisa.
Camisa
para vestir os dedos
sensíveis a todos os segredos:
— a bomba, o medo, o estilhaço
— o cansaço do mormaço no espaço.
Os dedos que são luvas
e chuvas
molhando
ou secando
os cabelos da Bem Amada
retardando a madrugada
no ato do não fazer..

Ou das cantigas amorosas
dos sapos, das rãs, dos grilos
— os pipilos —
Ou dos vagalumes,
incólumes,
ao açoite do vento,
lento, violento,
volatizando a noite.
Riso inciso,
elástico, plástico.
Beijo estuprado,
Olhar crestado,
Pranto molhado
— Quern foi que molhou?
o frio do rio?

Agora
uma borboleta pousou na boca do meu filho.
Trouxe um imenso grão de milho.
Mas o mel só eu lhe posso dar.
O mel e a água cristalina,
o direito de ser verso,
de ser mar e de ser mina.
O mistério de ser puro
e de ser belo
De ser muro
e ser castelo.

— Quem foi que crestou?
o sol, o sal,
o sal, o sol?
Armo-me de sol contra os morcegos
Banho-me de sal pelas abelhas,
pelas vacas,
cabras, ovelhas
pacíficas.
E durmo à sombra das oiticicas
Porque eu fabrico leite,
mel,
azeite.

No muro
talvez esteja a esperança
Porque ninguém regaria a terra de amarelo.

Óleo
para untar
os olhos
queimados,
8ÍÍ
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Assassinaram
a bailarina da valsa proibida
Há vagalumes mortos — estrela
poluída
Mas nascem
rosas no frio da manhã.
CANTO DO SUAVE DESENCANTO

Olhar pousado
em ti jamais houvesse.
Impossível
mulher e desejada tanto.
E morto
é como se estivesse
teu beijo
agora ausente do meu canto.
E morto
eu nunca mais pudesse
esquecer, sorrir, viver.
No entanto
eu tenho em mim o canto
que enternece
e não me prendem olhos,
promessa, pranto.
Paz e sono sobre as pétalas.
A despedida?
— Façamo-la sem lua
e aliança prometida.
O que não era
esvaiu-se na tarde azul-maçã.
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FRANCISCO CARVALHO

CANÇÃO PARA VIOLINO OU FLAUTA

Coração, monstro ignoto,
ardam tuas mil cabeças
como em túmulo de fogo.
Força é que não te apodreças
dentro de mim, como um verme
vil que se hospeda nas coisas.
Cai minha morte em teu verde
outono de luas podres.
FRANCISCO de Oliveira CARVALHO nasceu na cidade de Ruças,
no Ceará, em 1927, filho de Clicério Leite de Carvalho e Maria
Helena de Carvalho. Transferindo-se para Fortaleza, aqui continuou
os seus estudos e trabalhou durante alguns anos no comércio. Colaborador dos principais jornais de Fortaleza e da Revista Clã. É, atualmente, alto funcionário da Universidade do Ceará. Publicou os seguintes livros de poesia: Cristal de Memória (1954), Canção Atrás da
Esfinge (1956), Do Girassol e ãa Nuvem (1960), Cântaro de Pedra
(1964). Possui o Prêmio de Poesia da Universidade referente ao ano
de 1960, que obteve juntamente com Artur Eduardo Benevides. Foi
agraciado em 1964, pela Academia Teresopolitana de Letras, com o
prêmio de poesia distribuído por aquela entidade. Tem a publicar
o ensaio A Poesia de São João ãa Cruz.

Em bosques de água e treva
pasce a tua língua vã,
faminta da fome eterna
de tempo, espera e amanhã.
Ó flor de raiz e sangue,
pênsil de si mesma, pêra
para o mistério da morte.
Meu coração desespera.

II

Satã no tempo e no espaço
do corpo. Vertente clara
da vida inclusa em si mesma,
como um pássaro de palha.

Ah! que os vermes da loucura
não te assaltem como a pasto
de serpentes, pois de intacto
tens o sabor, sem costura,

Em teu bojo mora o eterno
demônio de duro cenho.
Espera-te o anjo rebelde
no portal da desmemória.

da Eternidade. O infinito
faz, de solidão e lã,
morada em tua ânsia eterna
de tempo, espera e amanhã.

Queima-te o sol do invisível,
a dor do antigo e das horas.
Lenhador imemorial
da vã, distante memória.

Deus da solidão, sem vértebras.
De dentro de ti me espia
teu olho rubro e indomável
de flor, gotejante e límpida.

Deus pasce em teu seio em chama,
como as estações na seiva
das árvores. Concha e lâmpada,
espreitas na íntima treva

Teces minha morte e fias,
de líquidas fibras, teias
de paz sobre as horas ímpias;
pões o sol nas minhas veias.

do ser, moribundo e agônico;
flutuas nas correntezas
do tédio, te esvais em sono
letal de fauno e te esqueces.

Deus da solidão, sem vértebras.
Brotam de teu largo cântico
as vozes moças da terra,
como do útero das mães

Demônio de duro cenho,
pênsil de si mesmo, pêra
para o mistério da morte.
Meu coração desespera.
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verte o remoto acalanto
de canções imemoriais.
Teces, em teu seio de ânfora,
minha morte ou minha paz?
Deus em teu bojo se move,
como o vento numa flor;
enche-te até que transbordes
do sopro modelador
da vida, ó tecelão da
morte, velho argonauta
sem portulanos, ó lâmpada
do pastor, mansarda e flauta.
Catedral de espuma e areia,
vento, raiz, maresia.
Meu coração, se não reza,
canta, dói ou silencia.
Demônio de duro cenho,
pênsil de si mesmo, pêra
para o mistério da morte.
Meu coração desespera.

CANÇÃO DA GLEBA DE MEU PAI

Volto à gleba do que foi
latifúndio do não ser.
Mas a terra já não fala
das ternuras de meu pai.
Hoje, a semente é de bronze,
cai na terra feito pedra:
Deus é a gleba de meu pai.
Meu pai — agrimensor da aurora,
seu latifúndio era o sol
e os verões que nele havia,
nas tardes ornitológicas.
Hoje, meu pai não semeia
senão ausências e esperas:
Deus é a gleba de meu pai.
Meu pai sulcava sua gleba
com silêncios aradores.
Seu coração era o adubo
que dava impulso à semente.
Hoje, meu pai está morto,
frio, calado e remoto:
Deus é a gleba de meu pai.

Um dia meu pai cansou
dos cansaços de sua gleba.
(Seus braços estavam longos
do amanho inútil da terra.)
Hoje, meu pai é de chumbo,
tem vertentes nos cabelos:
Deus é a gleba de meu pai.
CANTO E ELEGIA DA HORA UNDÉCIMA
Meu pai costumava abrir
as espigas têmporas:
medo às lagartas não era
que ele as chamava de irmãs.
Hoje meu pai, de tão rijo,
é antigo como as espigas:
Deus é a gleba de meu pai.

É chegada a hora em que o teu olho não é apenas um sinal
de ultraje sob o rodar das lentas constelações,
porque o teu olho se cumpriu à órbita imemorial dos
[astros.
É chegada a hora de invocar os mortos, de ir acordá-los
às tendas da hora imóvel, como flores de vento amarro[tadas.
É chegada a hora de verter a palavra sã, às janelas da
[memória
pululam verdes e irrequietas constelações de enigmas.
Os sinos amadurecem nas igrejas, logo estarão mofados
[como pêras,
e as quilhas dos arados golpeiam a fulva paz dos campos.
Mas, dentro da escuridão das mansardas, os homens
adormecem, empalhados, como velhos e antigos cadá[veres.

Meu pai amava a sua gleba
como um Rei ama o seu reino;
nela plantou muitas árvores,
que ainda dão frutos e queixas^
Hoje, meu pai é uma árvore
plantada na Eternidade:
Deus é a gleba de meu pai.
Meu pai aáoçava os gomos
dos frutos com seu suor;
punha audácias e abandonos
em cada surto da flor.
Hoje, meu pai é um gnomo,
tomba do abismo e não cai:
Deus é a gleba de meu pai.

O trigo é duro e só. A noite encontra os objetos acesos
[como lâmpadas.
A hora é fria e amarga como o esgar de um fruto ácido
e os de coração morno estão saciados da inapetência de
[Deus.
D2

Mil cabeças indagam às arcadas do tempo pelo Anjo
[morto.,
o Anjo mutilado no sexo, o Anjo profanado na sua ira.
Os céus estão petrificados como um deserto de sal,
vertem a solidão das estrelas, a sua maldição de fogo.
Os rostos guilhotinados pela sombra ainda redescobrirão
[o futuro?
Não há aurora, mas apenas um rastilho de esperança
[queima
a pele das estátuas onde o sangue circula como enxofre.
Nunca os túmulos foram tão visitados pelos deuses.
O coração percorre silenciosamente os caminhos da
[desmemória.
Mas, dentro da escuridão das mansardas, os homens
adormecem, empalhados, como velhos e antigos cadá[veres.
A hora é dos que não se pertencem a si mesmos,
dos que substituíram a meditação pelo ópio das máquinas,
dos que se arrastam às alamedas da perplexidade.
Meu coração é um pilar onde a solidão se equilibra,
dentro dele jaz morta a esperança como num catafalco.
As árvores ainda permanecem verdes, mas os seus frutos
já não ofertam aquele antigo sabor de dádiva
ao pássaro que os visita. O céu ainda é uma árvore
pulverizada de constelações de fogo, mas o arco-íris
é o que foi no antigo entardecer do império.
Satanás voltou a agitar a sua velha cauda de feltro,
sou de novo adolescente, à hora de brincar de ciranda
[com a morte.
Novamente serei o da palavra amoroso,
o do canto aceso no peito como numa bigorna.
Mas não cantarei o amor, nem as flores do vento amarro[tadas,

nem os clarins da nudez, ou as suas harpas roçadas pelos
[deuses.
Não cantarei o ópio, nem a flor irrompida do jarro
[como um projétil,
não cantarei o canto da água no cântaro, nem no pântano.
Não cantarei a morte gerada nas orelhas do unicórnio
como no ventre de um demônio. Não cantarei o sexo da
[verdade,
que é flor neutra. Cantarei somente o Anjo,
aquele que tem o dorso arqueado dos deuses sacrílegos.
Cantarei intrèpidamente o Anjo e a sua memória.
O Anjo-senhor-do-império-da-morte e o meu cio de Deus.
Cantarei o canto imemorial dos velhos lenhadores do mito,
dos de alma pura como o vento aprisionado na areia.
Cantarei o musgo triunfal e a sua verde flor de pedra.
Cantarei o assomo da noite à hora imóvel dos astros.
Cantarei os pórticos de Babilônia e os seus umbrais.
Cantarei o adeus dos que partiram para o encontro do
[tempo,
dissolvidos, como um susto, nas líquidas rotas da noite.
Cantarei o ventre das mulheres estéreis e os seus úteros
ressequidos como a casca de uma velha árvore sem seiva.
Cantarei os músculos que se entrelaçam como raízes no
[peito
do lenhador. Cantarei o exército das águas a caminho da
[fertilidade.
Cantarei o mistério do amor de regresso à idade do limbo.
Só não cantarei a escuridão das mansardas, onde os
[homens
adormecem, empalhados, como velhos e antigos cadá[veres.
Cantarei as sobrancelhas da Amada, arco imemorial
sob o sortilégio das noites. Cantarei a concha de âmbar
do seu nascimento sob a espuma salgada e remota.
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Cantarei o enternecimento da carne e a súbita flor do
[sêmen.
Cantarei o triunfo do Anjo sobre a morte da morte.
Cantarei a esperança assassinada no olho dos póstumos.
Cantarei a febre que edifica catedrais e que semeia tijolos
[como o trigo.
Cantarei os sete cavalos do Apocalipse, Jerusalém e os
[seus Profetas.
Cantarei, ai de mim, meu coração semeado na areia
[imóvel da morte.
Da morte colada à palavra como um sinal de fogo,
da morte agasalhada no gesto e na memória.
Só não cantarei a escuridão das mansardas, onde os
[homens
adormecem, empalhados, como velhos e antigos cadá[veres.

Satanás voltou a agitar a sua velha cauda de feltro,
sou de novo adolescente, à hora de brincar de ciranda
[com a morte.
Brindarei às grávidas mulheres e aos seus ventres mode[ladores de deuses,
às suas enormes placentas semeadas de velocípedes.
(Sou de novo adolescente, à hora de brincar de ciranda
[com a morte.)
A flor é um tijolo de paz na alvenaria da aurora.
Os mortos não estão bem mortos, mas ainda ressoam como
[cítaras.
Algum dia regressarão de novo ao limiar da hora
com suas órbitas de treva e as bocas despudoradas como
[taças.
O coração é um gesto que não dura, mas a sua dor perdura.
Os mortos não estão bem mortos, mas ainda ardem como
[lâmpadas.
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Somente, na escuridão das mansardas, os homens
adormecem, empalhados, como velhos e antigos cadá[veres.
A flor da solidão me espia do lado de dentro da alma.
Estou a um passo do homem prisioneiro da infância e do
[mito,
mas o coração me diz que é tarde demais para o retorno.
Estou só, à hora em que a verdade das coisas me visita
e o vento de tudo o que foi me roça pelos sentidos com o
[seu sabor de eterno.
Estou só diante do mistério de Deus e de Mim.
Nada é tão real como a minha pobre nudez desamparada.
Os objetos que me cercam detêm um pouco da beleza do
[Mundo
e isso me basta. Isso me consola do rosto que perdi
no umbral do tempo, ou da memória imemorial do movi[mento
modelador da morte. A beleza dos objetos me basta
enquanto homem sou, e o serei até a pulsação do nada em
[artérias.
As brisas do antigamente rolarão sobre o cadáver dos dias
até que me incorpore à dor de pedra e cal do imóvel muro
[das coisas.
Os que aprisionam a verdade entre os dedos, a solidão os
[encherá de tédio.
A verdade é semelhante à flor da árvore dos verões,
que pròdigamente se dá ao enternecimento de todos
sem perguntar a ninguém pela idade da alma de quem a
[recebe.
Morre-se mil vezes antes de se reter no olho a verdade
da pedra, da estrela, do coração, do pássaro.
A cada momento uma cauda vibrátil agita a pulsação da
[vida
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e o umbigo das fêmeas agasalha a cabeça de um deus.
Mas o arco-íris continua a ter a sua verde cabeça de
[centauro
devorada pela insaciável volúpia dos puros.
Da boca da Amada tombará a palavra inverossímil.
E o cadáver da flor brotará triunfalmente das águas
para anunciar ao Mundo o desabrochar da ira de Deus.
CÂNTICO INDUSTRIAL

Ouço as sirenas das fábricas
sobre os telhados de bronze;
e as multidões que se agitam
como formigas elétricas.
Ouço o canto do progresso
atrás dos muros de pedra
onde a solidão trabalha
para abolir nossa morte.
Ouço a agonia dos êmbolos
e a rotação dos cilindros,
seu canto monumental
de movimentos centrífugos.
A vida flui, ígnea e espessa,
dos mecanismos em cio;
como de artérias rasgadas,
o oculto sol da matéria.
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Esse palpitar secreto
das vibrações inconsúteis
vem da úmida noite imóvel
da dor antiga dos homens.

Ouço o rugido das máquinas,
que se agitam como feras,
e a selvagem melodia
dos seus uivos subterrâneos.

Música é o som dos pneumáticos
sobre os paralelepípedos;
e as vozes vastas dos ventos
vindos dos mares de vidro.

Pascem, búfalos velozes,
nas frias planícies de aço
dos seus eixos supersônicos.
São do amanhã esses pássaros

Canção é o zumbido ignoto
desses músculos de ferro
que se agitam surdamente,
plasmando o mundo moderno.

em cujas ancas de fogo
o Anjo do tempo invisível
vai, com o séquito dos dias,
para os confins do futuro.
Amo os rostos industriais
das metrópoles modernas.
O negro rio de asfalto
a correr para as artérias

Sonho a cidade impossível,
de grandes torres metálicas,
onde, em vez de expectativa,
jorre a esperança e o petróleo,

do corpo fulvo do mundo;
amo as alamedas amplas
onde os postes retilíneos
dão verdes cachos de lâmpadas.

Onde os fusos de alumínio
não teçam mortes, mas túnicas
para a nudez deste século
cobrir seus membros impuros.

Os fios de alta tensão
lembram veias que se movem
sob os músculos de pedra
de um corpo indomado e jovem.

Onde o operário anoiteça
sem remorso nos sapatos,
e possa a fronte embalar
seu sonho em berço de vime..,
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Onde mil perfuratrizes,
zumbindo em glebas amargas,
façam brotar ouro e trigo
das verdes veias das águas.
Amo a cidade impossível,
com seus mastros fumegantes,
seus movimentos secretos
de túnel, flor e arco-íris.

O PÁSSARO DE PALHA

A cidade onde os ladrilhos
são fulvos como papoulas,
onde as mulheres são deusas
que dançam dentro das horas.
Frios estão o espaço e o movimento
póstumos. A ave solidão espalha
em derredor de si; nem pluma ao vento
desprende em torno o pássaro de palha.
.De dentro dele um cântico violento
nasce, mas a garganta é uma fornalha
Vã, onde só o duro esquecimento
modela o som e em crepes o amortalha.
Secou o ritmo em seu olhar de gêsso;
as asas estão rígidas, nem ouse
a ave defunta abrir, perto ou distante,
a flor azul de um vôo audaz e espesso.
Resta a canção de uma árvore onde pouse,
para que o pássaro empalhado cante.
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A TECELÃ

Subitamente, em claros intervalos
de luz e sombra e flor, pássaro e rã,
flui da garganta órfica dos galos
o sol, como uma túnica de lã.
Correm no espaço multidões de búfalos
sublevados. E, em disparada vã,
pascem no azul centauros e cavalos
monumentais de vento. A tecelã
sacode as pálpebras e atira o pólen
do sono sobre as vestes que se movem
rumo à nudez total, de íntimos usos.
Seus dedos têxteis correm nos cabelos,
como, invisíveis, brotam dos novelos
os fios, para o cântico dos fusos.

IRANILDO SAMPAIO

ELEGIA

DA BUSCA

Não pousarei meus olhos onde os pássaros
com seu amplo cantar de tanta aurora na garganta
sangraram meus ouvidos.

IRANILDO SAMPAIO nasceu em Assaré, Ceará, a 20 de novembro de 1930. Em sua cidade natal fez os primeiros estudos, seguindo
depois para o-Grato, onde cursou o Ginásio, hoje Colégio Diocesano.
Transferindo-se para Fortaleza, ingressou no Colégio Cearense, onde
concluiu os estudos secundários, após o que fez o Curso Científico
no Colégio Lourenço Pilho. Sua estréia nas letras, como autor de
livro, ocorreu em 1956, com o volume de poemas intitulado A Lâmpada âe Deus. Em 1959, novo livro de poesia: O Outro Lado da Tarde.
Em ambos, revelou-se um poeta bem dotado. Tem um livro inédito,
à espera de publicação e não faz parte de nenhum movimento ou
grupo, no Ceará.

Não pousarei meus olhos nos teus dedos pesados,
porque a manhã que surge atrás de teus cabelos
não é a alternativa nem a busca
daquilo que sonhamos e não fomos.
Sim. Não pousarei meus olhos no teu mundo insular.

Carregarei nos ombros o peso desses dias que virão
sem rosas e sem horas,
até que a tua face liqüefeita se espedace em manhãs.

POEMA DO ADEUS INEVITÁVEL

ELOGIO DA FUGA INEXPLICÁVEL

Sou um hóspede em tua casa molhada pela acidez
da longa maresia.
Sou um hóspede a esvaziar teu sono até a tua
definição total.
Amo-te com a ingenuidade e a loucura de quem vem
de um mundo inabitável para um mundo de deusas
proibidas.
Mas um dia violarei teu mito e cairei em teus braços
com a densidade e a febre de todos os impulsos.
Sim, Sou um hóspede em tua casa feita de memórias,
e do frio despertar de tanto adeus acumulado
em álbuns e paredes.

Quero quebrar teu encanto como quem quebra as
Tábuas da Lei e enterra num deserto.
O Deus que nos espia tem um enorme perdão
lançado em nosso rio.
O resto só existe para o tempo.
Melhor é te sonhar somente para o frio e
áspero contato das mãos, ou para o inexplicável
sacrifício de tua nudez azul.
Não serei irreal.
Serei apenas o que saiu de casa carregando
um grito e a janela por onde fugiremos.
Quero quebrar teu encanto como quem quebra as
Tábuas da Lei e sai desesperado...

POEMA

As cores desbotadas do teu vestido sem cor.
O angustiado acordar dos que disseram a verdade
embora sob coação.
Enfim, esta mágoa, este silêncio interior, e este
caminho paralelo a todas as vertigens.

As cores desbotadas do teu vestido sem cor,
no equilíbrio das vozes e palavras que ainda
surgirão de nossas sombras,
e construirão um templo entre Deus e o
arco-íris.

POEMA DA RUA DE VIDRO

O mundo é feito de vidro.
Também a tarde é de vidro.
Também a rua é de vidro.
De vidro é o grito do enfermo
e o coração da enfermeira.
De vidro é o sonho partido
de tanta coisa partida
em minha mente de vidro.
De vidro é o meu guarda-chuva
e a chuva que nele cai.
De vidro é o corpo da amada
que as minhas mãos apaziguam,
que os meus desejos convidam
e fazem luas de vidro.
De vidro é a idéia que nasce
para a janela do século.
De vidro é o pássaro frio
que acorda o amplo trapézio
de meu silêncio de vidro.

NERTAN MACEDO

LLEWELLYN

Richard Llewellyn,
Como é bom a gente
Recordar esses mortos,
Estigmatizados,
No nosso amor,
No fundo da nossa alma,
Em nossa própria carne.

NERTAN MACEDO nasceu na cidade do Grato a 20 de maio de
1929. Jornalista. Foi redator do Diário de Pernambuco e do Jornal
do Comércio, do Recife, e de O Jornal, Tribuna da Imprensa e Jornal
do Comércio, do Rio de Janeiro. Publicou os seguintes livros: Caderno
de Poesia, 1949, Editora A Noite; Aspectos do Congresso Brasileiro,
Edições O Cruzeiro, 1956; Cancioneiro de Lampião, 1959, Leitura; Rosário, Rifle e Punhal, 1960, Leitura; O Padre e a Beata, 1961, Leitura;
Capitão Virgulino Ferreira, Lampião, 1962, Leitura; Memorial de Vilanova, 1964, Edições O Cruzeiro; O Clã dos Inhamuns, este último
editado em 1965, em Fortaleza, pela Comédia Cearense.

Richard Llewellyn,
Que gosto amargo de saudade
A gente traz na alma,
Quando se recorda
A vida desses mortos,
Que nunca, nunca
Morreram para nós...

apareceu Lampião,
o olho cego e varado
no meio da escuridão,
o fumaceiro escondeu
a cara do Capitão.
CANCIONEIRO DE LAMPIÃO
(Trecho)

. . . No meio daquele mundo,
daquele mato rasteiro,
a alma fica liberta
e o peito mais ligeiro
no seu fundo respirar.
Sebastião Pereira
é hora de caminhar.
Não haja mais um Carvalho,
não haja mais um Nogueira,
sou uma aberta ferida
toda ela consumida
como pasto de bicheira.
Sebastião, qual é mesmo
o que chamam Lampião?
Antônio botou o rifle
na cabeça do irmão.
É este escuro, mulher,
mas não alumia, não.
Sob a luz do candieiro

Seu cavalo era um fidalgo
com narinas de trovão,
rufava como um tambor
na frente de um batalhão,
uma pancada do casco
fendia a terra do chão,
nas cores do meio-dia
era cinzento e cardão,
era de prata azulada,
era vermelho alazão,
ancas de ouro e negro,
rompe-neve de algodão.
Cavalgando nas auroras,
em remotos incendidos,
no viver dos perseguidos
nos calcanhares do dia,
o olho fundo vazado
sem retenção dos outroras,
capitão do meio-dia,
governador dos gerais,
foi Virgulino Ferreira
de alcunha Lampião,
que nasceu em Vila Bela
pra varar a solidão.
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Couro, bando, papaceia,
o chão imemorial.
O bode, o cavalo, o boi,
o sentimento mortal.
O homem, caça dileta,
refletido no punhal.
A mente escura de bicho
ruminante e animal.
Cigano, rifle, moedas,
brilhantes de mineral.
O punhado de farinha,
carne-sêca no bornal.

VIAGEM ÀS ALAMEDAS DE SANTO AMARO
NO RECIFE

Acontece que amanheço habitualmente com mania de
[viagens
não essas viagens vulgares em que se compra passagem
[dá-se um beijo um adeus
a familiares amigos presentes ao cais ou aeroporto.
Acontece que amanheço habitualmente triste com mania
[de viagens
longas viagens que estranhamente não são aéreas terres[tres, tão pouco marítimas
nem roteiros possuem porque dispensam geografias
[mapas-contrôle.
O que desejo ardentemente são viagens minhas passa[geiro exclusivo
que me levem uma tarde (se brando for o vento e manso
[o ocaso)
às alamedas do cemitério de Santo Amaro no Recife
onde jazem defuntos muitos dos amigos de outrora:
o reverendíssimo padre Antônio Fernandes da Companhia
[de Jesus
lazarino recurvo metido na sua negra sotaina de jesuíta
[indiano
lembrando uma águia de bronze alma lusitana ardente
[de fé e de submissão a Deus.

(1959)
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O pequeno e elétrico Aníbal Fernandes que feliz como
[Ulisses fez uma bela viagem
e dela não voltou para a sua banca e à sua máquina de
[escrever no Diário de Pernambuco
uma está vazia outra silenciosa embora o carrilhão res[sôe dentro da noite na Pracinha
e não haja uma só notícia a respeito para ser publicada
[no jornal que ele tanto amou
e fez da sua sacada uma tribuna para Nabuco barricada
[parisiense território livre
com todas liberdades igualdades fraternidades da Franca
[e do Recife.
Meu pobre Jorge Abrantes grave sutil católico apostólico
[romano
que se debruçava na sua portátil dentro da redação e
[escrevia calado
uma duas horas (como posso falar do meu assombro e da
[minha tristeza
imaginando-o suspenso por uma gravata na forca que
[erigiu a si mesmo?)
Olívio Montenegro com sua gravatinha de borboleta sua
[garrafa de cerveja no Lero-Lero
suas grossas lentes em aros de tartaruga para ele o mundo
[não tinha pressa
dispunha de paciência bastante para ouvir séculos bebe[ricando chope
acenando aquela cara de lua onde se comprimiam olhos
[míopes e bons.
Carlos Penna Filho de quem me separou não apenas a
[morte mas a vida
que amou como ninguém essa rosa amarela aberta ao sol
[em mar e céu azuis inusitados.
E tu meu irmão Moacir de Albuquerque riso rosto de púr[pura bondade
é hora de misturar gramática mulheres falando de amor
[e de poesia
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que a terra te seja leve e não macule a brancura da tua
[alma e do teu linho.
Acontece que amanheço habitualmente triste com mania
[de viagens
dia virá em que farei longa viagem sem beijo sem adeus
[e sem bilhete
uma dessas viagens que sonho cada manhã cada noite
[cada dia.
(1964)
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CANUDOS

Fabulosos murais de grandes nuvens brancas
deslizam pelos céus na manhã de Canudos.
Tangem as mãos de Deus rebanhos de fumaça
ancas, mugidos, lã, crinas, cornos arqueados.
Esta nuvem é um boi. Aquela se desenha
em profetas de barba e mortalhas antigas.
Desdobram-se os véus nas cabeças de fábula
das beatas, batem os bordões dos penitentes.
O sidéreo corcel de patas entufadas
empina-se no ar azul, alongando o pescoço,
varado pelo sol na esbrazeada agonia.
O Conselheiro desce as montanhas de cinza
e abre, pelo arraial, caminho no ossuário,
as órbitas de fogo, incendiando o dia.
(O Padre e a Beuia, 1961 í

OTACÍLIO COLARES

SONETO DE 9 DE OUTUBRO

— Vai longe o tempo? Nem sei bem; só vejo
que, quanto mais e mais se faz distante
a hora do amor nascente, mais desejo
estar junto de ti, amigo e amante.
OTACÍLIO COLARES é cearense, da cidade de Fortaleza. Fez
curso de humanidades no antigo e tradicional Instituto São Luís,
onde, ainda menino, já denotava pendores literários, colaborando
na revista do grêmio do educandário com suas primeiras produções,
sobretudo, poesia. Formou-se em Direito, dedicou-se ao magistério,
inicialmente, e, depois, ao jornalismo profissional, a que ainda pertence. É fundador do chamado Grupo Clã, ao lado de homens de
letras como Antônio Girão Barroso, Fran Martins, Artur Eduardo
Benevides, Moreira Campos, Aluízio Medeiros, João Clímaco Bezerra,
Braga Montenegro Mozart Soriano Aderaldo e Stênio Lopes. Sua obra
poética está em grande parte esparsa, pois apenas tem publicado um
livro — Poesias. Mas, ao lado de Antônio Girão Barroso, Aluízio
Medeiros e Artur Eduardo Benevides, tem versos seus enfeixando o
livro Os Hóspedes. Tendo feito incursões em todos os gêneros da
Poesia, considera o soneto aquele em que se sente mais à vontade.
Tem preparada uma pequena coletânea que intitulará — 15 Trovas
ãe Amor e 15 Sonetos de Intimidade.

Contigo redescubro, a cada ensejo,
a delícia da vida agora e, adiante,
o consolo da morte, a vir no beijo
que inda nos há de unir, no último instante.
Nada passou em nós, nada nos foge,
pois fomos sempre um só, face às procelas,
e um só também nas horas bonançosas.
Repara: as rosas inda são as rosas,
iguais os pôr-de-sóis como as estrelas
e o mesmo o amor nos que o descobrem hoje.

FAUNESCA

UNICAMENTE

Na aspereza da relva, à caricia do vento,
ao teu quisera unir o meu corpo em delírio,
librando a carne em febre ao lôbrego martírio
e erguendo para os céus a luz do pensamento.

Amor, desperta... Há um luar, lá fora,
por tal forma tranqüilo e derramado
que é crime adormecer assim, agora,
podendo estar-se, a dois, inda acordado.

Seria amor pagão mas de pecado isento
— no altar de almas irmãs edificante círio,
sem sangue a macular a limpidez do lírio
que seu cálice abrisse ao frio do relento.

Pensando bem, o sono me apavora
pelo que tem da morte assemelhado.
Vamos fruir da vida cada hora
— olhar no olhar, silentes, lado a lado.

Haveria o silêncio apenas harpejado
pelo arfar do teu peito em timidez, na oferta
do almo filtro, a enrijar o alvi-rosado seio.

A lua é irmã; a lua é casta e pura.
Façamos dela a doce confidente
deste amor que é doença e não tem cura.

E haveria, depois, na côncavo estrelado,
um bemol de acalanto, uma canção incerta,
a berçar docemente a vida que não veio...

Quando o sol sobrevier, inconseqüente,
fechemos a janela e a alço vá escura
será só de nós dois, unicamente...

AMIGOS

SONETO DAS ROSAS

Amigos valham os bons, poucos que sejam,
que nisto pouco importa a quantidade,
pois quase sempre é de infidelidade
o tom daqueles que demais cortejam.

Rosas do meu jardim, rosas olentes...
Rosas brancas, vermelhas, amarelas,
ricas, humildes, sensuais, singelas.. .
Rosas murchas, tristonhas ou doentes.

Amigos veros fácil não bafejam,
pois sabem que o que conta é qualidade
e na alma infundem só sinceridade,
quando de alguém a face acaso beijam.

Rosas frescas da aurora — pubescentes
para o sonho amoroso das donzelas...
Rosas de funeral, deliqüescentes,
para o final de todas as procelas...

Amigos quer-se-os como os vinhos raros
— sutis no odor, no paladar, discretos,
quanto mais simples, tanto mais amados.

Rosas de mil e um tons tenho comigo,
na ronda eterna dos meus sonhos loucos.
Rosas também dos ventos — caprichosas.

E de assim serem poucos, são tão caros
que, quais doces pecados, e secretos,
são no íntimo do peito conservados.

Rosas amigas e inimigas, rosas
que, no final dos dias meus, tão poucos,
ao meu lado estarão, quando em jazigo,.
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