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JOSÉ ,\1URI L ) MARTINS 

CARIXLE NS 

Carlyle de Figueiredo Martins nasceu em Fortaleza no dia 16 de junho de 

1899 e faleceu na mesma cidade no dia 2 de fevereiro de 1986, aos 86 anos de idade. 

Formado pela Faculdade de Direito do Ceará, em 1925, foi representante do Minis

tério Público, juiz municipal e juiz de Direito em várias cidades do interior cearense. 

Sobrinho dos poetas Antônio Martins (poeta da abolição) e Álvaro Mar

tins (Policarpo Estouro, da Padaria Espiritual), era crítico literário e poeta parnasiano 
que, segundo Raimundo Girão, apresentava um "lirismo enternecedor". Colaborava 
constantemente com jornais e revistas do estado e de outros centros do país. Teve 

uma grande produção literária cujas principais obras são: Evangelho do sonho, 1931; 

Caminho deserto, 1934; Colheita de rosas, 1938; Ânfora de estrelas, 1940; Antônio 
Martins (um grande abolicionista), 1953; Na serra, 1956; Paisagens do meu destino, 
1957; Sinfonia do entardecer, 1966; Mensagem das horas tardias, 1972; e Alma rude 

(contos regionais), 1960. Participou da criação da Associação Profissional dos Escri
tores do Ceará. 

Ingressou na Academia Cearense de Letras no dia 15 de agosto de 19 51 ocu
pando a cadeira número 25, cujo patrono é o escritor cearense Oliveira Paiva. Foi 
saudado pelo acadêmico Andrade Furtado. 

AS LÁGRIMAS DO ANGICO 

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

À hora do entardecer, de temores e sustos, 
na tristeza de agosto ou na glória de abril 
chora o tronco do angico, entre os troncos vetustos 
alongando no espaço o longo e estranho perfil. 

, 

Espalham-se em redor as sombras vespertinas! 
O angico, derramando o pranto das resinas, 

fica esperando a luz magnífica do luar. 

- Como tu, vive alguém, no deserto da vida 
P;ocurando do amor a miragem perdida 

, 

O velho angico ansioso e exausto de cho:ar. 
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O COVEIRO DA ALDEIA 

Passa o dia lutando, em seu penoso oficio, 
velho, pobre, esperando o instante derradeiro 
da vida, que lhe traz um profundo suplício, - sem família e sem luz, um misero coveiro. 

Esteja a terra escura, ou o céu claro e propício, 
caia o sol de verão, ou a bruma de janeiro, 
lá vai! Paciente e humilde, ao rude sacrifício 
de abrir covas no chão durante o dia inteiro. 

Anda a peste na aldeia! E, em seu triste fodário, 
entre cruzes, tremendo, à voz do atro mistério, 
olha a morte, a pairar, como um negro sudário. 

Retalha o solo enfermo, a argila espessa e dura, 
,., . , . e quanta vez nao pensa estar no cemzterzo, 

- cavando, sem saber, a própria sepultura! 

FoNTE: MARTINS, CARLYLE. EvANGELHO Do SONHO. FoRTALEZA: GADELHA, 1931. P. 23, 87. 

A LOUCURA DO NOSSO AMOR 

Aurea! Vámos andar pelos caminhos, 
por entre o matagal aberto em flor, 
escutando a canção dos passarinhos 
e entoando os madrigais do nosso amor. 

Vtzmos ouvir a música dos ninhos, 
diante de um céu de vívido esplendor, 
sempre a evitar as serpes e os espinhos, 
na doçura de um sonho encantador. 

Ainda que o dia fuja, seguiremos, 
unificados por grilhões supremos. 

,. São as bênçãos do céu, todo em clarao. 

E, vendo-nos, ao luar de estranhos brilhos, 
de mãos dadas, aos beijos, nossos filhos, 
dirão que enlouquecemos de paixão. 

RD,J:'C'E'R' 1946_1954. FoRTALEZA: INSTITUTO no 
Ns C -... c 'FONIA DO ENTA c. • 

FONTE: MARTI ' ARLYLE. �. 
) 

CEARÁ, 1966. P. 125. (PoEMAS SELE ONADOS PELO DR. JosÉ MARIA MARTINS . 
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