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JOSÉ CARI.OS JÚNIOR
José Carlos da Costa Ribeiro Júnior nasceu na capital da Paraíba, em 24 de

julho de 1860 e faleceu em Fortaleza no dia 29 de maio de 1896, aos 36 anos de
idade. Bacharel pela Faculdade de Direito do Recife, foi promotor público no Recife
e no Ceará, chefe de polícia e procurador da Fazenda Provincial, tendo obtido grande

destaque na magistratura do interior do nosso estado. Poliglota, exerceu o magistério
ensinando línguas no Liceu do Ceará e em educandários particulares de Fortaleza.
Membro do Conselho Superior da Instrução Pública.
Foi um finíssimo cronista e delicado poeta tendo publicado seus trabalhos em
jornais paraibanos, pernambucanos e cearenses. Em Fortaleza, colaborou em

O Pão,
da Padaria Espiritual, e A Quinzena, do Clube Literário. Obras principais: Estudos
americanos e Versos I e II (inéditos) e a tradução de Os sinos, de Schiller.
Fundador da Academia Cearense de Letras foi o primeiro acadêmico a falecer,
um ano e nove meses depois da fundação do sodalício. Ingressou na Padaria Espiritu

al após a reorganização de 1894, onde foi o segundo padeiro-mor, adorando o nome

de guerra Bruno Jacy. Membro do Clube Literário.

ÍNTIMA
Ontem, se os olhos terna, com langor,
Volvias para mim, nova alma vinha
Se derramar na minha
Cheia do teu amor.
E o teu olhar caía sobre mim,
Tão puro, tão suave,
Como o trinar de uma ave,
O aroma de um jasmim.
E se o rumor da festa ia a aumentar,
Se voz estranha junto a nós se ouvia,
Eu muita vez tremia
Com medo de . . . acordar.
27-fevereiro-1884
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FASES

Era uma cândida criança, cheia
De tons suaves, divinais, etéreos,
Loura visão a prometer mzsterzos
De insonddvel amor.
Eu desejei-a.
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Fizera-se mulher; me arrebatava
Em transportes de amor e de ternura
Para um Éden de célica ventura
De insondável amor.
Eu a amava.
Com santo afeto, as cabecinhas d 'ouro
Ela amima, solícita, enlevada
Em luminoso eflúvio mergulhada,
É a mãe de meus filhos.
Eu a adoro.
1887.
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Depois que a Realeza fez naufrágio,
A nau do Estado segue falsa rota
O crédito se extingue, aumenta o ágio,
Medonha se aproxima a bancarrota
De Equador ou Bolívia triste plágio,
O Brasil de caudilhos se abarrota:
Sofismam-se os Direitos e o sufrágio.
A nova Carta mesmo já cai rota.
Alça a guerra civil horrendo colo;
Brasílio sangue inunda o pátrio solo
É confusão a lei, farsa o congresso!
E no meio do caos em que vivemos,
E no abismo onde agora nos sorvemos
Procuro embalde a Ordem e o Progresso.

Ceará- Março- 1894
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