
A Nave de Rubi de Horácio Dídimo 

Roberto Pontes 

Depois de alçar vôo em Jl nave de prata (1991) Horácio Dídimo volta 

a nos dar uma coletânca de poemas, intitulada agora Jl nave de rubi (2006), 

segunda ae ronave metafórica que lança ao espaço a partir de uma plataforma 

de sonhos. 
Divide-se este livro em quatro (4) seções, a primeira com o subtítulo 

"Exercícios de Admiração", a segunda denominada "Exercícios de Navegação", 

a terceira titulada "Exercícios de Contemplação", e a quarta, contendo apenas 

um poema, "Um Exercício de Admiração, de Navegação e de Conrcmplação", 

síntese das anteriores. O segundo c o terceiro subtítulos já são conhecidos dos 

leitores, pois o A. deu a público .Fxercícios de Navegação ( 1988) c os Exercícios 

de Contemplação (1989), os quais passam a valer doravante como partes do 

presenre volume. 

Os "Exercícios de Admiração" consistem num conjunto de poemas vo

tado a celebrar a literatura do Outro. A marca fundamental dos trinta e um 

(31) poemas aí reunidos é a da afteridade, reconhecida e proclamada como 

manda o figurino da humanidade plena. 

Haverá algum inconveniente em alguém admirar seu semelhante, e 

mais ainda o escritor seu par com quem compartilha o cruel destino imposto 

a todos na sociedade capitalista, pragmática, amoral, conivente com a mais 

despudorada inversão de valores? 

Creio não haver nenhum empecilho para tanto c a isco responde muito 
bem I-ID ao oferecer seu carinho público a vinte e sere (27) pessoas do seu 

relacionamento. 
A poesia do autor de Tempo de chuva (1967) assim se mosrra como par

te do imperativo humanístico da solidariedade, do reconhecimento do Ourro, 

c do princípio cristão que prescreve tanto o serviço a ser prestado ao próximo 

quanto o compromisso amoroso e ético com o semelhante. 

Nestes "Exercícios de Admiração" I ID procede como deve fazer o ser 

humano ao longo da vida, dando parte de si àqueles com quem convive. Mas 

esta é uma tarefa difícil , ao alcance apenas das pessoas dotadas de espíritO mis

sionário. Este último arributo, sem dúvida, se soma à força do ofício poético 

para celebrar perfeitamente a amizade e a vida com intenso fervor. 
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Daí ele extrai uma série de sonetilhos como "A Lira de Orfeu I, II e III", 

trabalhados com muita liberdade formal e técnica com positiva apurada. Orfeu, 
o mítico poeta, exímio executor da lira e virtuose do verso, é o tema desen
volvido para homenagear Elvira Drummond, musicóloga, amiga e parceira de 
Dídimo. Neste poema enrrecruzam-se os léxicos poéticos e musicais de modo 
a oferecer um mimo à autora de A lira de Orftu nas narrativas tradicionais in

fantis. De igual extração vem a ser: "O Domador de Relâmpagos", sonetilho 
branco, hcxassilábico, metapoético, resultado da sugestão sinestésica fortíssi
ma do livro de Francisco Carvalho O silêncio é uma figura geométrica; também 
da mesma espécie são "Pelas Mãos da Poesia I e II", dedicados a Eduardo 
Fontes, nos quais HD merapoericamente fala sobre a poesia a partir do livro 
homónimo do autor de O Alpinista; do mesmo feitio é "Pássaros no Espaço", 
trabalho cheio de musicalidade nos quartetos, a contrastar com o sombrio cli
ma apocalíptico dos tcrceros, cujo fato gerador foi o segundo livro de poemas 
de Rose Aimée, intitulado Pássaros passam no espaço; do mesmo teor é "Rosa 
Literária", celebração do segundo aniversário do grupo e da singela revista 
Rosa Literária, que animaram por algum tempo o alunado do Curso de Letras 
da Universidade l;ederal do Ceará; no mesmo diapasão temos "O Aluno Iti

nerante" c "Minha Vida de Cadete", dedicados ambos a João Basco Camurça, 

familiar do poeta. O primeiro é bem de ocasião, mas nele lemos o poeta HD 

naquele registro descontraído e muito seu, do mesmo modo como o temos 
no outro; nos passos dos demais vem " ... E o Verbo se Fez Carne", para Vianey 
Mesquita, a festejar a edição do livro deste cultor da Língua Portuguesa e da 
poesia. O autor de Tijolo de Barro ( 1968) aproveita o título de Vianey enquan
to nos dá excelente exemplo de como trabalhar o rema religioso na poesia, mo
tivado pela excelente realização que Vianey, também cultor da fé e da palavra 
escrita, conseguiu ao pôr em versos o texto da Bíblia Sagrada; continuando, 
rem-se "A Escola, Personagem da Literarura Brasileira", síntese do homónimo 
livro de Celina Fontenele Garcia. Neste poema temos uma mostra não só do 
texto motivador, mas também da capacidade de realizar o poema crítico tão 
prezado por João Cabral de Melo Neto; na seqüência temos "Filgueiras Lima", 
dedicado a Maria Isabel, "ponrait" e registro da edição da biografia do poeta
educador, escrita pela neta deste; depois temos "Itinerário", para Linhares Fi
lho , em que HD glosa e enumera os tÍtulos dos livros integrantes do conjunto 
da obra de Linhares Filho, seu companheiro de Geração 60 e do Grupo SIN 
de Literatura, colega de magistério e par de I-ID na Academia Cearense de 
Letras; no encalço dos anteriores vem "Memórias do Espantalho", dedicado a 
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Francisco Carvalho, glosando versos do livro homônimo deste poeta cearense; 

depois temos "Moreira Campos & Natércia", dedicado a Catcrina, neta do 

contista. Os versos aí lidos celebram a amizade literária que uniu o A. aos 

dois escritores por ele admirados; a este segue-se "Nequinho I e II", peças 

narrativas, com tÍtulo pagando tributo ao conto de mesmo nome de Genuíno 

Sales. O poema evidentemente declara admiração por Genuíno; pela ordem 

comparece "O Lacre do Silêncio" , dedicado ao A. do livro homônimo e, cm 

sendo José Telles também médico, HD constrói metáfora bem ajustada, lida 

no seguinte terceto: "Vem a tosse/ Invencível! Das palavras"; na página ao 

lado, "Verbo Imaginário", dedicado a Márcio Catunda por seu livro de igual 

nome. Neste poema HD obtém uma série de surpreendentes epítetos com os 

quais qualifica a obra daquele poeta e diplomata que tem o coraÇão plantado 
na Praça do Ferreira; uma página depois, "Antenor e Amélia", in memoriam 
de um casal amigo. Anrenor foi um intelectual que sempre disse presente aos 
eventos culturais. Poema escrito para saudar o livro de Antenor Gomes Barros 

Leal As voltas que o mundo dá; e vem logo depois "Azul-Cobalto", alusivo ao 

livro homônimo de Marly Vasconcelos, uma voz das mais representativas da 

poesia cearense e brasileira; continuando a série remos "Carrossel Alumiado", 

tÍtulo colhido num conto de Eduardo Pragmácio Filho, a quem é dedicado 

este exercício de admiração; após, vem o dedicado a Dimas Macedo, "Ccm

flssão I e II", par de sonetilhos escritos quando da publicação jornalística de 

um ensaio polêmico e extenso em que o poeta e crítico Dimas Macedo expôs 

publicamente seus impasses de fé. Os versos de "Confissão I c II" lembram se
rem as inúmeras vozes poéticas dos doutores e santos da Igreja católica funda

mentais para todos nós quando louvam o Criador exaltando Suas criaturas; na 

seqüência surge "Mensagem do Coração", para Amarílio Cavalcante, marcado 

pelo tom fraterno c litúrgico, como sói ser o poema de um cristão oferecido a 
outro; e depois vem "Magma da Memória", em verso tetrassilábico, dedicado 
a Sila, engenheiro amigo do autor de Chão dos Astronautas (1969), ao ensejo 
do lançamento do livro que dá título ao poema; e também "Aurora Escassa", 

celebrando a publicação de estréia de Revia Herculano; a série prossegue com 
um exercício metapoético, "Tempo de Amor e Desilusão", exercício dirigido a 
Astrid Câmara Bezerra Lima, e com "Caminhos do Tempo", homenagem ao 
livro de Gilson Nascimento de mesmo título; já "Trovas Premiadas I e II" são 

para Arimatéia Filho. No primeiro poema HD glosa uma trova de Arimatéia, 
comada por mote, e em ambos os textos efetua o elogio da arte de trovar deste 
autor a quem dirige o exercício de admiração; e temos então "Colar de Pedras 
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falsas", novamente para Francisco Carvalho, agradecimenro em verso pelo 
envio da obra homônima, louvando as qualidades da arte de versejar do A. 
Os tercetos glosam o rírulo do livro, invertendo-lhe o sentido com a agudeza 
muito prezada por Baltasar Gracián, como é de ver-se: "Ao reler a sua obra/ 

Acrescento este capítulo/ Onde nada falta ou sobra:! I As palavras são certei

ras,/(~ falso apenas o título,/ As pedras são verdadeiras."; em "Mensageiro da 
Poesia", exercício dirigido a Sinésio Cabral, rem-se uma epístola versificada na 
qual lemos o elogio do jornal por ele mantido, com mais de duas centenas de 
edições. O poema leva o mesmo título do jornal; "Sombra, Sangue c Sonho 
no Romanceiro da Inconfidência" é o penúltimo poema da série. Este é um 
sonetilho político instigado pelo Romanceiro de Cecília Meireles e pela Dis
sertação de Mestrado de Ana Maria de Oliveira Melo. Excelente poema, logo 
transcende seu fato gerador; por fim , "Fortaleza: Seis Romances, Seis Visões", 
vazado cm versos trissilábicos, alusivo ao lançamento do livro de Caterina 
Maria Saboya Oliveira. 

Se os "Exercícios de Admiração" reúnem trinta e um (31) poemas, a 
segu nda parte de Nave de Rubi, "Exercícios de Navegação", contém mais onze 
(11). E se na primeira parte desta Nave o autor de A Palavra é a Palavra 

(1980) se rende integralmente ao Outro, cabe notar que na seguinte vai de 
braço dado com o Outro, lado a lado, abrindo espaço numa viagem longa e 
difícil, num imagérico mar de palavras, a verdadeira "naviga tio" enfrentada 
por 1 lorácio anos a fio. 

"No Meio da Poesia", dedicado a mim e a Elizabeth Martins (que desde 
já agradecemos) , parodia o conhecido "No meio do caminho" de Drummond. 
Foi escrito especialmente para uma apresentação do Grupo Verso de Boca, por 

nós dirigido desde 1999, cujo ofício é dizer a boa poesia de Língua Portuguesa. 
Com certeza, quem anda também navega. E assim vamos: o Drummond, o 
I lorácio c o Verso de Boca neste mundo infinito das palavras. "Nas Asas da 
leitura" foi escriro durante um seminário editorial com este título. HD é claro 
neste exercício de navegação: " (~ nas asas da leitura/ Que queremos navegar/ 
Com palavras, com figuras,/ Viajando sem parar." E, por onde, pergunta-se, 
pode melhor navegar um poeta, se não cm metapoemas como "O desfi le das 
Letras", "A Ca ra dos Algarismos" e o "Nosso Alfabe to"? O melhor de tudo é 
fazer este passeio com muito humor e alegria. Em "Um Novo Dia", "As Flores 
e os Passarinhos" e "O Vôo das Borboletas" a viagem deixa de ser longa c árdua 
c se converte numa prazcrosa excursão pelo mundo encantado do faz-de-con
ta presente num pequeno, surpreendente e fascinante bestiário. Então o autor 
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de Amor, PaLavra que Muda de Cor ( 1981) mais uma vez demonstra como se 
deve fazer para ofertar pérolas poéticas à infância. "Um I·Iaicai Feliz" é, a rigor, 

o título geral de sete haicais dedicados a Sânzio de Azevedo , quando da estada 

deste em Paris em 2002. É caso sui-generis de um haicai que são sete, e ainda 
mais, haicais com bordão, coisa sem notícia na poesia brasileira, coitadinha, 
tão enfraquecida no século XX, e neste, por concretistas (sic) & concretóidcs 

(si c, si c). Deviam fazer era coisas assim e enriquecer o repertório poético co
mum honestamente, a exemplo de HD! O penúltimo tÍtulo da série, "f. pra 

Ler ou pra Comer?: A História da Padaria Espiritual do Ceará para as Crian
ças". Este poema, assim como o anterior, é extremamente engraçado, inclusive 

pelas duas últimas estrofes. E o último, "Obrigado, Fazendinha!", é dedicado 
a Rodrigo Marques, o espirituoso autor do belo livro Fazendinha. Trata-se 

de um agradecimento literário pois no poema de Rodrigo tanto as "criaturas" 

horacianas quanto o próprio Horácio são personagens. Daí o "Obrigado, r~a

zendinha1", coloquial e bem-humorado tal qual é o poeta. 
A terceira parte de A Nave de Rubi, "Exercícios de Contemplação", re

toma em vinte c seis (26) poemas a temática religiosa, muito significativa 

para I ID e já trabalhada pelo A noutros livros. Em rodos os poemas há um 
extremo comprometimento com a fé cristã e a religião católica, de modo que a 
imagística lograda se circunscreve ao repositório ideológico pertinente a uma 
postura cristã assumida, bem assimilada e sem pieguice. 

Estes poemas religiosos guardam a contrição notada na linhagem dos 

grandes escritos místicos de Juan de La Cruz ou Teresa de Ávila, poetas c san

ros cxcelsos. Exemplo disso é "Vem Espírito de Amor", no qual lemos: "Vem, 

Espírito do Amor/ No tempo que Deus nos deu/ E renova a nossa vida/ Na 

graça do jubileu.// Vem, Espírito do Amor,/ Luz do nosso coração,/ Renova a 
face da terra,/ Renova a renovação.// Vem, Espírito de Amor,/ Revelando so
bre a cruz/ O coração de Jesus./ Vem, Espíriro de Amor,/ Transformando cm 
alegria/ O coração de Maria.". Nesta série de "Exercícios de Contemplação" 
tem destaque um núcleo muito especial, o dos poemas marianas, na melhor 
tradição das cantigas de Santa Maria , naturalmente renovadas, porque o A. é 
homem dos séculos XX e XXI. Mesmo sob esta condição ele abre espaço para 
um sonctilho cm Latim, "Mater Salvatoris", litania de grande beleza mística 
e lingüística na qual demonstra o virtuosc do verso que é. Transcrevo-o inte
gralmente porque é peça de alto lavor e louvor: "O Maria Mater,/ O Regina 
Pacis,/ Domina Angelorum,/ Mater Salvaroris!// Ave, Mater Nostra,/ Srella 
Matutina,/ Magistra Poetarum,/ Mater Salvatoris!/ Ave, Gratia Plena,/ Virgo 
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Bcnedicta,/ Matcr Salvaroris!". Conquanto estes sejam epítetos encontráveis 

nas jaculatórias e textos outros recitados na liturgia cristã, avulta o mérito in

discutível de compor o poema com a métrica, o ritmo e a louvação merecidos 
pela Mãe Salvadora . E de sobra ele insere sua contribuição pessoal, o verso 

"Magistra Poeta rum", naturalmente puxando a brasa para a sua sardinha ... 

A última pane desta nave é a um só tempo de admiração, navegação e 

contemplação, porque Dídimo reserva um lugar de honra para sua esposa e 
companheira querida, Evcndina. Com ela vem navegando ao longo de uma 
vida prolífica cm filhos c versos, e a ela presta a reverência mística celebrada 

no sacramento do consórcio cristão. 

Por certo ele já deve ter dito muito a Evendina no transcurso dos anos 

que vivcnciaram juntos. Mas como compete ao poeta cantar sempre para 
manter-se vivo e dizer continuadamente para não arrefecer o seu amor, não 

deixou de escrever certo dia, por sinal muito significativo, o poema-título, "A 
Nave de Rubi": "Nossa vida a dois/ São quarenta sóis,/ Quarenta rubis,/ Qua
renta faróis./ I Nossa vida a dois/ Nos enriqueceu/ Com os quatro filhos,/ Pre

sente de D eus./ I As noras são filhas,/ Os netos são jóias/ De grande fulgor./ I A 
nave, Fvcndina,/ l~ graça divina/ Crescendo no amor!". 

Este poema resume toda a leitura feita nas páginas de A Nave de Rubi, 
livro da mesma estirpe de Mafuá do Mafungo, do inesquecível Manuel Ban
deira. M ajitd significa cesto c mafungo amigo, consoante a etimologia bantu . 

Mafungo, diz o dicionário 1-louaiss, é "aquele que participa das atividadcs, das 

amizades, do destino etc. de outro; camarada, companheiro, parceiro". Ora, 

pois, este livro do meu "camarada, companheiro c parceiro" 1-lorácio é um 
cesto de amizades, é uma ''corbeillc" ofertada em nome da estima c do amor, 

com todas as nuances contempladas nos versos lá inscritos. F ninguém venha 

impugná-los sob o argumento de serem de circunstância, pois o Drummond 
ao prefaciar o livro antes citado de Bandeira observou que não estava a ler 
versos de circunstância porque quando a estes se incorpora a poesia deixam 
de ser circunstanciais. E o mesmo repito a propósiro de A Nave de Rubi. Na 
verdade, os poemas de suas páginas são tão preciosos quanto a pedra simbólica 
escolhida para dar título ao novo repertório lírico de Horácio Oídimo. 
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