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A palavra e a PALAVRA, de Horácio Dídimo, é fruto da 
reunião de três livros: Tempo de chuva; Tijolo de barro; e O 
passarinho carrancudo. (Em 1989, As Edições Paulinas tiraram 
uma edição de 5.000 exemplares desse livro, que, nesse caso, 
recebeu um outro título: Amor: palavra que muda de cor.) 

Seus poemas revelam-nos, antes de tudo, o extremo poder 
de síntese, bem como a sensibilidade de, através da ironia, do 
humor e da palavra-surpresa, captar, nos desertos da criação, 
as ondas de um mundo circundante e caótico. 

Quanto à concepção da obra, o autor serviu-se, sobrema
neira, do recurso do diálogo intertextual; mas não no sentido já 
amplamente utilizado por muitos escritores ao longo dos estilos 
de época, pois, não se trata da influência de um texto sobre 
um outro que o toma como modelo, implicando a atualização 
daquele; tampouco emerge uma multiplicidade de textos já 
preexistentes e que resultam na elaboração de um novo texto 
literário. Constitui, a rigor, um procedimento absolutamente 
novo, inventivo: agora, o título do livro, a palavra e a PALA
VRA,  sugere ao leitor que a palavra ( a  do poeta) uma vez posta 
ao lado da PALAV RA (a de Deus) é por esta transformada, 
pois, alimentada de sua eternidade, pode renovar-se, vencer a 
perecibilidade, atingindo, assim, sentidos mais plenos. 

Todos os poemas, portanto, comportam epígrafes bíbli
cas; se, por sua vez, estas estão colocadas abaixo de cada uma 
das composições- e não acima como é procedimento comum - é 
porque, a princípio, Horácio Dídimo não escreveu seus textos 
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sob o sopro de Deus; em nenhum momento deparamos, no 
livro, a idéia de uma palavra dirigida, como, por exemplo, no 
Livro de Jeremias ou no de Ezequiel. Em seus livros de origem, 
esses poemas habitavam, sozinhos, suas páginas. A posteriori, 
o Autor foi tocado pela interrelação entre sua cosmovisão 
profana e os ensinamentos do sagrado. 

Nesse sentido, são esclarecedoras as observações do 
professor, ficcionista e crítico literário Paulo de Tarso Par
dal: ' ... qualquer poema é aberto, por sua natureza. O poema 
não precisa de apoio de qualquer outro texto, para que possa 
significar-se. Se o poeta quis dar uma certa direção à palavra 
poética rumo à palavra divina, por certo, deYemos levar em 
consideração is to, mas os poemas são livres . . . ·(' A palavra e a 
PALAVRA- Horácio Dídimo' . Fortaleza: Ediçoes Livro Téc
nico, 2004. Col. Ensaios, 2) 

Segue-se a leitura de alguns poemas do livro, a partir da 
qual, será exposto o nosso objeto de análise: 
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A chuva 

vou recomeçar 
como se fosse uma continuação 
como se eu houvesse persistido 
{toda a minha vida 
esta tarde nublada não me mete medo 
eu aceito 
podem dizer a todo mundo que eu aceito 

não é preciso subir nem descer 
basta que eu fique aqui neste momento 
aqUI 
agora 
olhando através das vidraças 
a água que começa a correr 



ORAI SEM CESSAR. ( 1  Ts 5, 17) 
Vinda do céu, a chuva fertiliza a terra; assim como a ora

ção, o coração dos homens: 'Orai sem cessar'. A chuva, filha 
das nuvens pesadas e da tempestade, reúne os símbolos do fogo 
(relâmpago) e da água, representando a dupla significação de 
fertilização espiritual e material. O eu lírico passa, deliberada
mente, de um estado de estagnação para um de enfrentamento 
dos reveses do cotidiano, pois se vê fortalecido pela oração. 
Confessa-se resignado ante o inexorável, aceitando, em sua 
fragilidade, as coisas imponderáveis. 

A fumaça 

ctgarro 
ctgarr 
ctgar 
ctga 
ctg 
Cl 

c 
ctnza 
sarro 

O HOMEM NAO É SENHOR DO SEU SOPRO DE 
VIDA NEM É CAPAZ DE O CONSERVAR. (Ec!. 8,8) 

Eis um poema realizado, estilisticamente, consoante os 
cânones do Concretismo: a palavra 'cigarro ' é decomposta, 
letra a letra, para que o leitor visualize a fumaça provocada 
pela queima de um cigarro, cujas cinzas são depositadas num 
cinzeiro, para que neste, depois, só reste o sarro. A epígrafe 
bíblica, extraída do 'Eclesiástico', livro de sentenças, faz com 
que haja uma associação entre o homem e cigarro, pois, assim 
como este, aquele, pouco a pouco, se consome, já que não tem 
o controle sobre o tempo de duração de sua vida: não sendo 
'senhor do seu sopro', não 'é capaz de o conservar '; portanto, 
sua preocupação deve incidir não sobre a efemeridade de sua 
matéria, mas no sentido de alcançar a eternidade da alma sob 
as bênçãos de Deus. 
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O cego 

cidade 

retina 
rotina 

opacidade 

FILHO DE DAVI, TEM COMPAIXAO DE MIM. (Lc· 
18,39) 

A partir do uso da estruturação nominal, de rimas, de 
paranomásia e de aliteração, o poema delineia o caos da vida 
contemporânea. A epígrafe, do Evangelho de São Lucas, fala 
da cura de um cego por Jesus, porque este viu naquele a força 
da fé. No poema, o 'cego ' é metáfora da própria humanidade, 
mergulhada na 'opacidade ' da urbe, cumprindo sem alegria 
os dias, pois direcionada apenas no sentido de amealhar bens, 
distante, portanto, da Luz da Graça. 
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A lâmina 

cada dia que se passa 
após 
meticulosa 
anestesia 
local 

a lâmina fria das circunstâncias 
corta de leve 
pequeninos sonhos 



NAO SEJAIS IMPRUDENTES, MAS PROCURAI COM
PREENDER QUAL SEJA A VONTADE DE DEUS. (Ef 5, 17) 

A epígrafe, da 'Carta de São Paulo aos Efésios ', acon
selha que andemos com prudência, 'não como os insensatos, 
mas com circunspecção, aproveitando o tempo, pois os dias 
são maus'. (Ef 5,15) Animal de desejo e efémero, o homem, 
naturalmente, enfrentará frustrações; assim, não deve recorrer 
à 'anestesia local', (São Paulo recomenda aos irmãos que não 
se embriaguem com o vinho, pois este leva à luxúria, mas que 
se encham do Espírito) mas, resignado, tentar compreender 
os desígnios de Deus. 

O banco do jardim 

ela foi embora 
mas as palavras que ela disse ficaram 
e conversaram muito tempo ainda 

EU DESCI AO.JARDIM DAS NOGUEIRAS PARA VER 
A NOVA VEGETAÇAO DOS VALES, E PARA VER SE 
A VINHA CRESCIA E SE AS ROMAZEIRAS ESTA VAM 
EM FLOR. (Ct 6, li) 

A epígrafe, do 'Cântico dos Cânticos', em Cântico VI, 
comporta a voz da 'Esposa', respondendo ao 'Coro' que in
daga: 'Quem é esta que surge como a aurora, bela como a lua, 
brilhante como o sol, terrível como um exército em ordem de 
batalha?'(Ct 6,10). Nesse momento, o 'Esposo' pergunta ao 
'Coro ': 'O que quereis ver na Sulamita?' (Ct 7,1); e este passa 
enumerar-lhe os dotes: as curvas dos quadris são como jóias; 
o umbigo é uma taça cheia de vinho; os seios filhos gêmeos de 
uma gazela. (Ct 7,2-6). O 'Esposo', então, passa a cantar-lhe 
o encantando e a formosura. No poema, o tema do amor, ao 
contrário do texto bíblico, vem sob a forma do desencontro; 
este, porém, não implica ressentimento ou ódio, pois a força 
das palavras amainou a dor da perda. Se 'ela foi embora', é 
porque, no amor, a completitude é tão-somente ilusória; é, 
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pois, uma 'sensação', uma vez que sua essência é a eternidade 
prazerosa de um instante - para sempre ou por muito tempo 
encravado na alma. 

O emparedado 

muro 
muro 
muro 
muro 
muro 
muro 
muro 
muro 
muro 
muro 
muro 
muro m (urro) 

EIS, PORÉM, QUE SOBREVEIO UM ANJO DO SE
NHOR E UMA LUZ ILUMINOU A PRISAO. (.4t 12,7) 

Este é um belo exemplo da 'interferência' bíblica (A 
PALAVRA) sobre a voz poemática (a palavra) . A composição, 
sem a presença do texto sagrado, pode ser compreendida como 
uma denúncia acerca das torturas nos regimes de exceção: a 
partir da reiteração da palavra 'muro', imprime-se o signo em 
sua face concreta, e se visualiza a prisão, onde, em desespero, 
( 'urro') o 'emparedado' bate na parede ('murro') , aspirando a 
um socorro que lhe devolva a liberdade. A epígrafe, dos 'A tos 
dos Apóstolos', escritos por São Lucas, refere-se à prisão de 
Pedro que, pela presença de um anjo, foi liberto do cativeiro 
imposto por Herodes. Desse modo, a alma de um homem sem 
fé assemelha-se a um emparedo, pois aquela vive sua solitária 
angústia nas grades de uma treva sem remissão. Só a Luz de 
Deus poderá apontar-lhe, através da conversão, o iluminado 
caminho. 
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Os robôs 

pare siga faça fila 
não pise na grama 
não coloque cartazes 
não converse com o motorista 

atenção não fume 
dobre à esquerda dobre à direita 
alugue-se 
venda-se 

o estacionamento é proibido 
a lotação está esgotada 
coloque o cinto de segurança 
e ponha a ficha na caixa 

não aceitamos reclamações posteriores 

QUEM NOS SEPARARA DO AMOR DE CRISTO? 
A TRIBULAÇAO? A ANGÚSTIA? A PERSEGUIÇAO? A 
FOME? A NUDEZ? O PERIGO? A ESPADA? (Rm 8,35) 

Os 'robôs ' configuram o homem no mundo moder
no, cujo comportamento é controlado pelo olho da opinião 
pública e por regras bem estabelecidas, para que, com isso, 
seja possível uma convivência harmônica, ainda que fruto 
de um processo artificial. A partir de uma seqüência de 
imperativos, há uma sensação de que alguém caminha por 
entre placas de advertências: faça isso, não faça aquilo. A in
versão das placas (alugue-se / venda-se) ironiza a alienação, 
uma vez que, em tal procedimento, o sujeito se converte em 
objeto. A epigrafe, da 'Carta de São Paulo aos Romanos', 
pertence a um trecho que discorre sobre a 'certeza de que 
Deus nos ama ': ' ... sofremos a morte durante o dia inteiro; 
fomos tomados por ovelhas destinadas ao matadouro '. (Rm 
8,36) Inferimos, então, que, não obstante os descaminhos 
do homem, Deus continuará habitando em cada um. 
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As doces meninas de outrora 

as doces meninas de outrora 
amanheceram 
vestiram os vestidos novos 
pintaram as unhas de vermelho 
por um instante resplandeceram 
depois baixaram as cabecinhas louras 
e envelheceram como as flores 

EIS O QUE VOS DIGO, IRMÃOS: O TEMPO É BRE
VE. (1 Cor 7,29) 

A epígrafe vem da 'Carta de São Paulo aos Coríntios', no 
capítulo 7, onde trata dos temas do matrimônio e da virgindade: 
'Digo aos solteiros e às viúvas que é melhor permanecer no 
mesmo estado que eu. Mas se não agüentarem, casem-se. Porque 
mais vale casar-se que abrasar-se' (1 Cor 7, 8-1 O) No poema, 
as antes 'doces meninas' vestiram, agora, 'vestidos novos' 
(ornamentos de sedução) já 'pintaram as unhas de vermelho' 
(índice de luxúria) e, 'por um instante' (alusão à efemeridade) 
'resplandeceram ' (despertaram desejos, provocaram paixões) , 
até que 'envelheceram como as flores'. Por isso, a advertência 
da brevidade do tempo: 'O que importa é que aqueles que têm 
mulheres vivam como se as não tivessem ' (1 Cor 7,29). Assim, 
que se poupem as tribulações da carne. 
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A conjuntura 

o violino diz que s1m 
o violão diz que não 
e o poeta faz dó 
ré mi fá 
sol lá si 
com as suas palavrinhas 



TUDO POSSO NAQUELE QUE ME FORTALECE. 
(1-'t 4, 13) 

O termo 'conjuntura ' remete a acontecimento, ocasião, 
oportunidade; nesse caso, o momento da criação artística. Os 
instrumentos musicais ( 'violino' - 'violão') sedimentam a 
aproximação entre a poesia e a música: o eu lírico manipula 'as 
suas palavrinhas' como se fossem cordas, de onde se evola a 
sonoridade de seu discurso, na tentativa de criar a sua obra. A 
epígrafe é da 'Carta de São Paulo aos Filipenses', na passagem 
em que afirma que aprendeu a contentar-se com o que tem: 
'Sei viver na penúria e sei viver na abundância ' (FI 4, 12) Tal 
sentença aproxima-se do jogo entre o 'violino' e o 'violão', 
cujas respectivas rimas aludem à possibilidade ou não do es
forço converter-se em composição. Quanto a isso, há a certeza 
de que a inspiração vem de Deus, como um merecimento. 

Não provarei 

não provarei os poemas em calda 
da vossa desilusão sabor morango 

quero trabalhar com céu azul 
na sola do sapato 

ATÉ O PÓ QUE DA VOSSA CIDADE SE NOS PEGOU 
SACUDIMOS SOBRE VÓS. (Lc 10, 1 1) 

O poema se realiza a partir de dois movimentos: no 
primeiro, uma deliberada recusa; no segundo, as razões des
sa atitude. Trata-se, a rigor, de um meta poema: o eu lírico 
recusa 'os poemas em caldas ', ou seja, artificiais, como 
se estivessem preservados por conservantes; deseja, sim, 
'trabalhar com céu azul/ na sola do sapato ', isto é, ao ar 
livre, buscando na vida lá fora a inspiração, mas preso a seu 
tempo, com o olho no cotidiano, os pés fincados no real. 
A epígrafe, do 'Evangelho de São Lucas ', trata da missão 
dos pregadores: 'A messe é grande, mas os trabalhadores 
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sao poucos'; por analogia, o poema reflete acerca de uma 
das missões dos poetas: a de pôr o homem diante de sua 
própria verdade. 

Os fantasmas 

à noite 
todos os dedos 
são dardos 
todos os passos 
são tardas 
todos os matos 
são cardos 
todos os bêbedos 
são bardos 
todos os gatos 
são leopardos 

CONHECEREIS A VERDADE E A VERDADE VOS 
LIBERTARA. (Jo 8,32) 

O poema trabalha o tema de que as aparências enganam. 
O termo 'noite', espaço das ocorrências, configura o momento 
da ilusão, dos enganos. Assim, os 'dedos', em verdade, são 'lan
ças'; os 'passos ', inúteis, não levam a nada; os 'matos', cactos, 
pois, espinhentos, não abrigam; os 'bêbados ', ironicamente, 
heróis; os inocentes 'gatos', temíveis 'leopardos', predadores 
tenazes. A epígrafe, de São João, aponta Cristo como a única 
fonte da verdade libertadora. 
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O vice-rei 

o v1ce-re1 
engraxa o sapato 
do rei 



porém o rei 
engraxa o ódio 
do vice-rei 

DE NINGUÉM COBICEI PRATA, NEM OURO, NEM 
VESTES. (At 20,34) 

A epígrafe, dos 'Atos dos Apóstolos', prega que as ne
cessidades devem ser providas pelas próprias mãos; os homens 
devem trabalhar para o seu sustento e o socorro aos necessi
tados: 'A felicidade está mais em dar do que em receber'. (At 
20,36) No poema, a imagem do 'vice-rei' a engraxar 'o sapato 
/ do rei' converte-se em símbolo de uma falsa humildade, 
uma vez que, em verdade, do alto de seu trono, o 'rei ', ao ser 
bajulado, 'engraxa' (torna mais visível, com maior brilho) a 
ira do 'vice-rei' , pois este gostaria de que tal situação fosse 
1nversa. 

As coisas 

as coisas não acontecem 
como a gente quer 

nem mesmo como a gente 
não quer 

as coisas nunca pedem 
a nossa opinião 

PORQUE OS MEUS PENSAMENTOS NÃO SÃO OS 
VOSSOS PENSAMENTOS NEM OS VOSSOS CAMINHOS 
OS MEUS CAMINHOS, DIZ O SENHOR. (Is 55,8) 

A partir do título, o poema impõe-nos uma interrogação: 
que 'coisas'? Por certo, nossos desejos, nossos sonhos, enfim, 
uma relação inumerável de objetivos. Envolve a atmosfera um 
fatalismo: os homens não passam de joguetes nas mãos das 
forças fatais, desconhecidas, contra as quais não consegue in-
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surgir-se; afinal de contas, 'as coisas nunca pedem / a nossa 
opinião' . A  epís trofe, do 'Livro de Isaías', em sua 'Exortação 
aos israelitas fiéis', explica o porquê de tudo isso: os planos 
de Deus estão acima do dos homens, e as palavras que saem 
de sua Boca 'não volta sem ter produzido o seu efeito, sem 
ter executado a minha vontade e cumprido a sua missão' (Is 
55,11). Há, portanto, um desencontro entre os planos de Deus 
e os dos homens, por isso estes devem abandonar seus projetas 
e caminhos e voltar-se para o Senhor. 

A trajetória 

amanheceu só e pobre como J ó 

à tarde assinou cheques e papéis timbrados 
e desfechou grandes negócios 

às seis horas da tarde era um potentado 

à noite durante um festim 
foi assassinado pelos seus generais 

E AS COISAS QUE AJUNTASTE, DE QUEM SERAO? 
(Lc 12,20) 

O título aponta-nos a construção de um burguês; e como 
para este o tempo é ouro, seu percurso é marcado pela passagem 
das horas, configurando as diversas etapas de sua ascensão so
cial, política e econômica. Os adjetivos ('timbrados' -'grandes' 
- 'potentado') ironizam a burocracia e o mundo da produção 
da riqueza, que dão ao ser- pelo menos aparentemente- gló
ria, poder e autoridade, pois, ao comemorar ('um festim') sua 
!áurea 'foi assassinado por seus generais'; nesse caso, a ironia 
descasca o ódio que se escondia por trás da subserviência. A 
epígrafe, do 'Evangelho de São Lucas', na passagem em trata 
do 'Cuidado com a cobiça', faz um elo perfeito com o poema: 
'Olhai, guardai-vos de toda a cobiça, porque mesmo que um 
homem viva na abundância, a sua vida não depende dos seus 
bens'. (Lc 12, 15) 
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A última rodada 

bomba 
geral 

rosa 
banal 

vento 
letal 

ponto 
final 

QUE FAREIS VÓS, QUANDO CHEGAR O FIM? (fr 5,31) 
A composição, edificada na estruturação nominal e na 

cadência rítmica, sugere, a partir do título, que os 'reis do 
baralho humano' não entraram em acordo em relação às suas 
respectivas cobiças e optaram por um conflito atômico. A 
'bomba ', ao explodir, forma no ar a 'rosa' (o cogumelo); o 
vento se encarrega de espalhar por sobre a terra a radioativi
dade que irá exterminá-la. A epígrafe, das 'Lamentações de 
Jeremias ', é parte da seguinte constatação: 'Uma coisa horrí
vel e espantosa ocorreu nesta terra: os profetas profetizaram 
em nome do mentiroso, os sacerdotes aplaudiram batendo as 
palmas, e o meu povo mostra-se infeliz! ' Qr 5,31) Aponta o 
perigo de alguém servir a falsos senhores. 

A lição 

vidro vida 
pedregosa 

pedra rosa 
vagarosa 
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MIL ANOS DIANTE DE VÓS SAO COMO O DIA DE 
ONTEM QUE ]A PASSOU. (SI 89,4) 

O poema, em dois movimentos, realiza um confronto en
tre o estado de cultura e o da natureza. No primeiro, imprime

se a idéia de que a 'vida' é ao mesmo tempo frágil e artificial: 
'vidro', daí as dificuldades: 'pedregosa'. No segundo, o que se 
ressalta é que a natureza, 'dura ' ('pedra ') ou delicada ('rosa') 
segue sem atropelos o seu curso: 'vagarosa · .  A epígrafe - dos 
'Salmos', na passagem em que discorre acerca da brevidade 
da vida: 'os anos passam depressa, e nós desaparecemos' (SI 
89, 10) - indica ao homem o caminho por que poderá alcançar 
a possível eternidade, no encontro com Deus. 
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O sol existe 

ainda que seja noite 
o sol existe 
por cima de pau e pedra 
nuvens e tempestades 
cobras e lagartos 
o sol existe 

ainda que tranquem o nosso quarto 
e apaguem a luz 
o sol existe 



E A PAZ DE DEUS QUE EXCEDE TODO O ENTEN
DIMENTO GUARDARA OS VOSSOS CORAÇÕES E OS 
f/OSSOS SENTIMENTOS EM CRISTO JESUS. (F/ 4,7) 

A imagem inicial da ·noite· traz em si a idéia de um tem
po sombrio, de opressão; mas a este o homem não sucumbe, 
pois 'o sol existe'; isto é, nele continuam vivas as chamas da 
esperança de liberdade, de plenitude. Na primeira estrofe, as 
expressões populares (v. 3 a v.6) reiteram a idéia de obstácu
los, de empecilhos, mas 'O sol existe '. Mesmo vítima de uma 
violência que lhe cerceie a liberdade, ainda que o torturem, o 
homem ainda cultiva a esperança da liberdade. A epígrafe bí
blica, da 'Epístola de São Paulo aos Filipenses ·, exorta os fiéis 
a que não se inquietam com coisa alguma, pois a paz de Deus, 
que sobrepuja todo o entendimento, guardará os corações, se 
os pensamehtos estivem em Deus. 

O rato que roeu o gato e o sapato 

o rato só não roeu 
o que bem não quis 

NA MINHA .ANGÚSTIA INVOQUEI O SENHOR. 
(SI 17,7) 

O título aponta que a gênese do poema é uma aliteraçào 
da oralidade popular ('O rato roeu a roupa do rei de Roma') 
que, agora, sofre uma releitura. Em vez de uma blague, im
prime-se um tom de niilismo, advindo da consciência de uma 
corrosão total: ·o rato só não roeu/ o que bem não quis·; assim, 
só o que lhe era apetitoso sofreu a destruição. A epígrafe, dos 
'Salmos·, trabalha a idéia de Deus como um refúgio: sempre 
pronto a ouvir os apelos dos que Nele crêem. 
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As casas 

após longa espera nada 
aconteceu 

as casas continuaram baixas 

tão baixas 
que muitos de seus habitantes rastejavam 
enquanto outros desistiam de antigas reivindicações 

GRAÇAS, PORÉM, SEJAM DADAS A DEUS QUE NOS 
DA A VITÓRIA POR NOSSO SENHOR JESL'S CRISTO! ( 1  
Cor 15,57) 

Do ponto de vista da estética, o poema indica o surre
alismo como uma das possibilidades de construção do Autor. 

A epigrafe, da 't• Epístola de São Paulo aos Coríntios ', no 
capítulo que trata da ressurreição dos mortos, traz uma passa
gem bem reveladora da natureza do poema, segundo a qual os 
homens serão salvos pelo Evangelho, mas · . . . se o tiverdes como 
vo-lo transmiti; de outra forma, tereis acreditado em vão.' (1 Cor 
15,2) Desse modo, é inútil depositar confiança tão-somente 
nos homens; disto, resulta 'longa espera ', sem mudança: uns 
perdem a dignidade (rastejam como vermes); outros desistem 
da luta. Assim, a 'a vitória ' só vem a través de Deus. 
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Convite 

venham todos 
conversemos numa comunhão vulgar 
sobre as mulheres e o mundo 
tiremos o paletó e os sapatos 
leiamos os jornais em voz alta 
brindemos aos fatos imprevistos 
entoemos canções ao velho mar 

e que a madrugada nos encontre ass1m 
participando rumorosamente 
de uma humanidade sem destino 



SEM MIM NADA PODEIS FAZER. ljo 15,5) 
No primeiro movimento, o tom imperativo traduz a na-

. tu reza do ·convite': o eu lírico convoca seus pares para uma 
·comunhão vulgar': todos, descontraídos (sem sapatos e pale
tó), soletrarão, confiantes, o mundo, (os jornais) , brindarão ao 
inesperado e celebrarão as crenças já solidificadas. A síntese 
do mundano reside na expressão ·as mulheres e o mundo·, de 
que advêm alusões a práticas de libidinagem e dos prazeres 
terrestres. No movimento final, o termo · rumorosamen te· 
indica falsa euforia, oriunda, por certo, do vinho a embriagar a 
alma, pendoando falsas ilusões, e o estado de boêmia encontra 
abrigo no tempo da ·madrugada·, onde todos, enfim, estarão, 
em verdade, sem qualquer rumo, pois longe de Deus: 'Sem 
min nada podeis fazer ' - eis a advertência da epígrafe de São 
João, da ·Alegoria da videira'. 

Os insetos 

um dia descobrimos os 1nsetos 
insetos na relva 
insetos nas árvores 
insetos no sol 

um dia descobrimos os insetos 
insetos nas frutas sazonadas 
insetos nos pulmões das nuvens altas 
nuvens de insetos 
as estrelas são insetos 
impossível sonhar 

impossível sonhar 
porque há os insetos que são nossos 
que roem a garganta das palavras 
e o olho das coisas coloridas 
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COMO AS NAÇÕES QUE O SENHOR EXTE�\1INOU 
DIANTE DE VÓS, ASSIM TAMBÉM PARECEREIS VÓS 
SE NAO OUVIRDES A VOZ DO SENHOR. VOSSO DEUS. 
(Dt 8,20) 

O título aponta a natureza alegórica da composição. (Na 
América Central, os insetos voadores são associados às almas 
dos mortos que visitam a terra; na Guatemala, às estrelas. ) 
A epígrafe, do 5o Livro de Moisés - Deuteronômio - ,  é do 
capítulo acerca dos 'Sinais dos tempos' e sintetiza a seguinte 
advertência: · . . . se te prenderes e servires a deuses estranhos, 
rendendo-lhes culto, desde já te declaro que perecerás . . .  ' (Dt 
8,1 9) 

A estilística da repetição configura um mundo tomado 
por 'insetos', acentuando a mensagem de que tudo mergulha na 
escuridão, sendo um beco-sem-saída: 'impossh·el sonhar', pois 
'os insetos que são nossos ' roeram 'a garganta das palavras/ 
e o olho das coisas coloridas '. Esses 'insetos · que cultivamos 
em nós lançam-nos nas trevas, daí a necessidade de escutarmos 
a voz de Deus - única fonte da verdadeira luz. 
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Predestinação 

muitas pessoas gostariam de saber 
outras suspeitam muito de leve 
e ela vem 
com aquela presença que é mais uma distância 

pudesse haver na vida maior tangência 

a morte vem depois de algum tempo 
mas a morte não é ela 
ela é mais 
ela é muito além 
ela é sobretudo 



A LEI DO ESPÍRITO DE VIDA iV1E LIBERTOU, EM 
JESUS CRISTO, DA LEI DO PECADO E DA MORTE. (Rm 
8,2) 

'Predestinação ', em sentido teológico, refere-se à de
terminação formada por Deus de conduzir os justos à vida 
eterna. O que confirma a epígrafe, da 'Epístola de São Paulo 
aos Romanos', no capítulo sobre a 'Lei vivificante do espírito'. 
Há, em síntese, um conflito entre a vida e a morte: 'Porque 
o desejo da carne é morte, ao passo que o desejo do espírito 
é vida e paz'. (Rm 8,6) Assim, o homem tem certeza de sua 
perenidade e especula sobre o destino de sua alma; sabe que, 
em Deus, a morte vence a vida: 'ela é muito além I ela é sobre
tudo '; por fim: 'Se viverdes segundo a carne, morrereis; mas, 
se pelo Espírito fizerdes morrer as obras da carne, vivereis' 
(Rm 8, 13) 

A mão 

as crianças brincam na calçada 
os adultos trabalham sonhos confusos 
os velhos descrevem longas espirais 

a mão do tempo vai construindo 
e destruindo 

TODO AQUELE QUE ESTA EM CRISTO É UMA 
NOVA CRIATURA. PASSOU O QUE ERA VELHO; EIS 
QUE TUDO SE FEZ NOVO. (2Cor 5, 17) 

O texto trabalha o embate entre as forças de Eros e as 
de Thanatos: estas, as que destroem os sonhos e I ou a matéria 
humana; aquelas, as que impelem os homens à construção dos 
projetos. A passagem do tempo - motor de tudo isso - im
prime-se nas várias etapas da existência: indiferentes a tudo, 
presas ao lúdico, 'as crianças brincam na calçada '; adultas, 
mergulharão em incertezas; já velhas, ainda buscarão resposta 
para as coisas imponderáveis. A epígrafe, da '2a Epístola de 
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São Paulo aos Coríntios ' ,  cujo capítulo trata do 'Comporta
mento do Apóstolo e os princípios que o inspiram' , acentua, 
como alerta, que a verdadeira renovação é a do espírito, se 
este estiver em C ris to. 

A princesa 

a princesa mandava no céu e no mar 
no tique-taque do relógio 
no le,'e farfalhar do bosque de malmequeres 
a princesa sobraçava uma ânfora de penas 
onde estavam escritas as mutações do dia amanhecendo 
as horas de pouco caso 
e os pequenos minutos verdejantes 

a princesa antes ninguém a conhecesse 

A MULHER QUE VISTE É A GRANDE CIDADE 
AQUELA QUE REINA SOBRE OS REIS DA TERRA. (Ap 
17, 18) 

O poema se realiza a partir da inversão de uma imagem 
sedimentada na cultura: a 'princesa' não mais se associa à can
dura, beleza e fragilidade; mas, a uma presença devastadora. 
Governa, pois, os destinos natureza e da cultura, daí a desolação 
final: ·a princesa antes ninguém a conhecesse·. A epígrafe, do 
'Apocalipse', de São João, pertence ao capítulo sobre a grande 
Babilônia, vista esta como uma 'grande prostituta que está 
sentada junto de muitas águas, com a qual se contaminaram 
os reis da terra. Foi ela que embriagou os habitantes da terra 
com o vinho de sua depravação·. (Ap 17, 1-2) Se no poema 
a 'princesa sobraçava uma ânfora de penas / onde estavam 
escritas a mutações do dia .. . ' ,  no texto bíblico, uma mulher, 
na visão do Evangelista, estava 'sentada sobre uma basta de 
cor escarlate, coberta de nomes blasfematórios ·, bem como 
adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. 
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A solução 

daqui a cem anos 

todos os nossos problemas 
nos terão resolvido 

ENSINf4I-NOS A BEM CONTAR OS NOSSOS DIAS 
PAR/i ALCANÇARA10S O SABER DO CORAÇAO.(SI 
89, 12) 

O eu lírico ironiza a incapacidade do ser humano em 
resolver os reveses do dia-a-dia; nesse sentido, a morte surge 
como 'a solução ' para as todas as aflições. A epígrafe, do 'Sal
mos ', é do capítulo que trata da 'brevidade da vida humana': 'os 
anos passam depressa, e nós desaparecemos'; (SI 89, 10) assim, 
os homens devem voltar-se para as Glórias do Senhor. 

Ah como eu estava cansado naquele dia! 

lá fora 
a guerra 
o grito 
os proprietários da terra 
do sol 
e de todas as estrelas 

ESTEJAM CINGIDOS OS VOSSOS RINS E ACESAS 
AS VOSSAS L-iMPADAS. (Lc 12,35) 

O eu lírico vê com desdém os poderosos; de seu casulo, 
aponta o caos contemporâneo: confrontos bélicos, desespero 
e indiferença dos donos do mundo. A epígrafe, do Evangelho 
de São Lucas, pertence à 'Exortação à vigilância'. Desse modo, 
dialoga com o poema numa possível destruição da Terra, por 
isso os homens devem estar vigilantes: 'Felizes aqueles servos 
que o senhor, quando vier, encontrar vigilantes '. (Lc, 12, 37) 
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durante 

desde 

quando 

? 

quando 

até 

NA O V OS INQUIETEIS C OM NADA. (7:'/ 4,6) 
O título "durante" exprime a idéia de duração; e o corpo 

do poema traz preposições e advérbios também relacionados a 
tempo. O sinal de interrogação não só divide o poema ao meio, 
implicando circularidade, como também, pela valorização de 
aspectos gráficos, imprime a dúvida como a questão primordial 
desse poema, realizado consoante cânones do movimento con
cretista. A epígrafe, da "Epístola de São Paulo aos Filipenses ·, 
cujo capítulo cuida da "Unidade, alegria e paz ·,  exorta os irmãos 

que não se perturbem com nada, que apresentem os pedidos 
diante de Deus, com muitas preces e açào de graças. 
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O homem na cadeira de balanço 

precisamos criar juízo 
cumprir as determinações 
e tomar enérgicas providências 

precisamos coibir os abusos 
respeitar os sinais do tempo 
e outras normas regulamentares 

precisamos ficar calados 
diante de certas coisas 
porque assim é melhor 

precisamos evitar as mãos magras das visitas 
os olhos noturnos dos gatos 
e o apelo da verdade 



VÊ BEM SE A LUZ QUE HA EM TI NAO É TREVA (L: 
1 1,35) 

O título ironiza a postura de um homem que se crê por
tador das certezas absolutas. Há um tom exortativo, dando a 
entender que a personagem do poema se dirige a quem ainda 
não compreende o mecanismo dessa época; o que se acentua 
na reiteração de 'precisamos ·,  como se uma necessidade im
periosa. 

O homem parece saber de tudo e entende como perigoso 
'o apelo da verdade'; assim, pretende mergulhar os outros num 
estado de profunda alienação e submissão a regras e a condi
ções que aquele considera preciosas. A epígrafe, do 'Evangelho 
de São Lucas', vem da 'Parábola da lâmpada': 'A lâmpada de 
teu corpo é o teu olho. Se o teu olho estiver são, todo o teu 
corpo estará iluminado'. (Lc 11,34) Passa a sensação de uma 
advertência àquele homem: talvez tanta luz, tanta certeza, tudo 
não passe de trevas, de ilusões. 

A casa 

mais dia menos dia 
tudo se resolverá 

a casa será construída 
sobre a rocha 

e reconquistaremos 
um futuro simples 

SENHOR, MEU DEUS aAMEIA VÓS E FUI CURADO.(S/29,3) 
Realiza uma intertextualidade com a 'Parábola do homem 

que construiu a casa sobre a rocha', constituindo esta a me
táfora do Reino dos Céus - caminho único por que o homem 
poderá palmilhar com solidez. A epígrafe, do 'Salmos ·,  integra 
um capítulo sobre uma 'Ação de graças depois de um perigo 
mortal'; a partir disso, infere-se que a nova fortaleza do eu 
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lírico resulta do fato de ter sido acolhido, em seus clamores, 
pela mão de construtora de Deus. 

A palavra chave 

a palavra chave 
já não fecha 
nem abre 

a palavra amor 
muda de cor 

a palavra verde 
atnadurece 

a palavra ave 
voa no papel 

CALEI-ME, ]A NAO ABRO A BOCA,PORQUE SOIS 
VÓS QUE OPERAIS.(S/38, 10) 

Horácio Dídimo, freqüentemente, subverte normas da 
escrita, como um recurso por que extraia novas potencialidades 
das construções textuais. Nesse sentido, a expressão 'a pala
vra chave', no título, veste-se de polissemia: supondo-se nela 
a omissão de um hífen, seria, então, a palavra-chave, isto é, a 
que encerra o sentido global de um contexto, a que explica ou 
identifica alguma coisa; em síntese, a palavra poética, em sua 
essência. É de tal 'palavra' que carece o poema. As palavras 
'chave ', 'amor' e 'verde ' simbolizam as que já não mais cum
prem suas funções, já não mais realizam, com plenitude, o seu 
significado. Só a palavra 'ave / voa no papel ', configurando 
o estado poético, com seu poder sublimatório: o que o poeta 
perde em vida, na relação material com os outros homens, 
ganha em poesia. Conforme a passagem do 'Salmos', o voo 
dessa palavra é obra de Deus: é Ele quem opera. 
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Os insetos bibliófagos assimilam a seu modo a cul

tura humana 

o poeta distraído 
catava o vidro colorido 
das palavras 

DERRETE TEU OURO E TUA PR ATA; FAZE UMA 
BALANÇA PARA P ESAR AS TUAS PALAVRAS.(Ec/28,29) 

Às vezes, em Horácio Dídimo, o título do poema é com
posto por mais palavras do que as que integram a sua própria 
composição, exatamente porque (como nesse caso) também 
faz parte do discurso como um todo. Ora, 'bibliófagos ' são os 
insetos que se alimentam de livros; se estes abrigam os poemas, 
o autor, no título, desdenha da suposta imortalidade humana, 
uma vez que tudo que é vivo conhece o fim. É, portanto, um 
metapoema: 'distraído', o 'poeta' limava, em seu exercício 
lúdico, as palavras, procurando torná-las mais belas, visando 
alcançar-lhes a essência. Assim, 'distraído', sequer percebia, 
naquele momento da composição, a efemeridade das coisas, 
encantando, talvez, com o resultado de seu ofício. A epígrafe 
bíblica faz uma advertência acerca do peso das palavras, talvez 
como uma exortação ao poeta para que meça bem a dimensão 
de sua mensagem, e por esta não venha a cair, quer pelo orgu
lho, quer pela vaidade. 

Encerram-se aqui nossas reflexões acerca da poética de 
Horácio Dídimo. A apreensão das manifestações do real a partir 
de um mínimo de expressão remete à parábola bíblica do grão 
da mostarda, que 'semeado, é a menor de todas as sementes '; 
(Me 4,31) desse modo, no lirismo de Horácio Dídimo, as pa
lavras-semente se convertem, uma vez cultivadas, em sólidas 
raízes da criação artística e do conhecimento das veredas que 
constituem o palmilhar da existência. 
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