
Admirar, navegar, contemplar 
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A leirura d' A Nave de Rubi, do poeta Horácio Dídimo, deixa a grata 
sensação de que este livro foi escrito com a tinta da verdade. Coisa rara, muito 
rara. Da fé aos aferos, este é um poeta de palavras sinceras, que passeia em 
um território onde a única necessidade é a expressão artística, a vontade de 
registrar o que brota naruralmente dos sentimentos. É a poesia verdadeira, 
conseqüência narural do amor. Mas não é qualquer poeta que consegue ser tão 
sincero sem escorregar. Horácio consegue, pois já tem longa estrada percorri
da na pesquisa e criação literária. 

Rubi é cor de sangue, vivo, que corre nas veias. Essa nave de Horá
cio nos leva pelas veias do poeta até atingir o seu coração: grande, generoso, 
cheio de bons amigos, de amor pela infância, pela mulher amada, pela família. 
Amor pelo que vale a pena. 

O poeta divide as suas poesias em três exercícios. O primeiro, o Exercí
cio de Admiração. Aqui o lei ror vive o prazer de um passeio na gaveta particu
lar de Horácio, onde são guardados os seus aferos mais queridos. São poemas 
para os amigos, colegas de profissão, outros escritores com quem Horácio 
Dídimo dialoga, na vida e na arre. Gestos de delicadeza, retribuindo, agrade
cendo, louvando as palavras dos poetas que passam por sua vida. Temos assim 
um registro de sua memória sentimental. 

Na segunda parte, os Exercícios de Navegação. Um destaque para o 
Haicai Feliz, um dos melhores poemas do livro, que brinca com o poeta e 
pesquisador Sânzio de Azevedo, que, por amor, sai de sua Fortaleza querida 
para acompanhar a esposa Fernanda Coutinho em Paris: 

Um haicai feliz 
Ciranda com a Fernanda 
O Sânzio em Paris! 
Os demais poemas deste momento do livro têm íntima ligação com a 

literatura infantil, o bem querer maior de Horácio Dídimo. Uma das prin
cipais contribuições de Horácio como professor foi a criação da disciplina 
de Literatura Infantil no curso de Letras da Universidade Federal do Ceará. 
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Desta disciplina - que ainda existe, conduzida por outros professores - têm 
surgido trabalhos de pesquisa de fôlego que se deslocam para o Programa de 
Pós-Graduação em Literatura Brasileira e não há quem passe por este curso 
sem louvar o professor Horácio, que soube respeitar a literatura infantil e abrir 
um merecido espaço entre os estudos literários do Ceará. 

No terceiro momento, Exercício de Contemplação, o leitor vivencia a 
fé do poeta. É como estar ao seu lado, na oração de todas as noites , aquelas em 
que falamos das coisas mais íntimas, dos pedidos, das gratidões, onde estão 
todas as esperanças. Uma profissão de fé, usando a palavra do poeta e a Palavra 
de Deus como caminho de uma vida contemplativa. 

Os últimos serão os primeiros, e, ao final do livro, Horácio confessa: a 
bússola de sua nave está nas mãos de Evendina, esposa e musa. 

O poeta e pesquisador Eduardo Jorge, autor da monografia Gesto Mínimo, 
sobre a obra de Horácio Dídimo, escreveu que "a produção poética de Horácio 
Dídimo possui possibilidades de leitura que mesmo dialogando com vanguardas 
da poesia brasileira, por exemplo, tais como o modernismo de 22 e a poesia con

creta, mantém uma originalidade precisa que o situa em um território do entre. 
( ... ) Com todo o seu aspecto lúdico, sua poesia mostra que é possível ser criança 
sempre. Inclusive se nos mantermos na qualidade de leitor criança que brinca com 
o texto do autor." Horácio brinca com as palavras, usando a inocência da criança, 
a maturidade pura do avô, a responsabilidade do professor e o coração cristão. Pois 
não foi Cristo que nos ensinou que o Reino dos Céus é das crianças? 

Em uma das cartas de Monteiro Lobato (tema do doutorado de Ho
rácio Dídimo) para o amigo Godofredo Rangel, reunidas no livro A barca de 
Gleyre, Lobato diz ao amigo, que está de partida para uma longa viagem: Não 
te esqueças de Horácio! Aqui ele fazia referência ao pensador Horácio, autor 
da Epístola aos Pisões, uma reflexão sobre a poesia e sua importância na socie
dade como caminho para a educação dos sentimentos. 

Ora, pois se Lobato conhecesse Horácio Dídimo, passaria o final da fra
se para o plural. Ler esse nosso Horácio, tão perto, tão doce, tão cheio de amor, 
é exercício necessário para crianças de todas as idades. Felizmente, muitos 
pensam assim. Horácio Dídimo é o nome de uma das maiores bibliotecas es
colares da cidade, de um prêmio de literatura da Fundação Demócrito Rocha, 
é tema de várias pesquisas acadêmicas e agora receberá uma linda homenagem 
da Prefeitura de Fortaleza, que tàrá um evento de literatura, no segundo se
mestre de 2006, para homenagear o poeta e professor Horácio Dídimo, em 
volta do baobá do Passeio Público. 

86 



Esta é apenas uma introdução ao universo do novo livro deste poeta 
verdadeiro, que escreve porque é realmente um poeta, que não precisa nem 
quer provar nada a ninguém, pois alimenta-se de toda riqueza sentimental 
presente nas palavras, na fé e no amor. Horácio comanda a nave, Evendina 
controla a bússola, os amigos fazem festa, a nave decola e as palavras sal
tam das páginas, leves, sem gravidade, para fazer carinho no coração do leitor. 
Verba volant, scripta manent- as palavras voam, os escritos ficam. 
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