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Prêmio Horácio Dídimo de Poesia Chinesa41 

Eduardo JorgeG 

confesso que quando recebi um telefonema informando que 
eu tinha sido o vencedor do Prêmio Horácio Dídimo de Poesia Chinesa 

fiquei surpreso. Prêmio é assim, uma surpresa. Depois vem a alegria. 

No entanto, sabe-se que prêmio é uma espécie de roda da fortuna. o 
azar é um dançarino, já dizia o poeta. Admiro os que têm confiança 

desde o primeiro instante e somada a esta confiança, uma extrema 

facilidade em se afirmar em público. Quando alguém, por acaso, sabia 

que eu tinha um poema inscrito no Prêmio e me perguntava algo, eu 
gaguejava até desconversar. Afinal, eu tinha minhas dúvidas quanto 

ao poema enviado. 

Para resumir, digo que o poema tinha uma dicção mais próxima 

de Wang Wei que Li Po, este possivelmente mais canônico na Dinastia 

T' ang que o primeiro. Outro aspecto formal: o tema destoava, pois tra

tei, em caracteres chineses, de uma paisagem japonesa. Para alguns, 

isso dá no mesmo, mas o poema precisava manter essa tensão, a sua 

justificativa é manter esse jogo. Antes de concluir este breve resumo 

sobre o poema, reproduzo o que já ouvi. Embora já um pouco caduco, 

dizem que as estratégias para dominar o mundo estão em manda

rim. O mandarim tem um movimento rápido de cardumes. Quando se 

traduz uma dessas estratégias (para dominar o mundo), eles mu dam 
tudo, surgem novas estratégias e, assim, língua e negócios se ramifi

cam impedindo de serem detectadas pela tradução Ocidental. Curioso 

que já houve críticos literários que falaram disso, mas, claro, a respeito 
do poema. Esse raciocínio até nos leva a pensar que a poesia é um 
mandarim no nosso próprio idioma (acho que vou dizer isso no dis-
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curso do Prêmio H orácio Dfdimo, tem um efeito). Porém, continuando 
o resumo das minhas dúvidas, utilizei apenas dois caracteres chineses 

• • 

para compor a pa1sagem Japonesa artificial. A interpretação mais re-
corrente era a de um jardim japonês que já nasce em ruínas. 

O meu mestre Cheng achou a imagem pouco convencional. A 
sua erudição na Cultura Oriental abrange a nipônica e, pelo que me 
disse, a tradição em construir paisagens artificiais, como um jardim, 
é rigorosa. Cheng foi categórico: um jardim japonês não nasce em 

ruínas. Acatei com respeito a sentença do mestre e dias depois de 

escrever o poema disse a ele que mesmo em ruínas, poderia nomear o 
jardim para marcar nesta ruína uma ascese: "bom jardim", por exem

plo. No entanto, não sei por qual motivo o poema seguiu sem título. 

Assim, mesmo com esses problemas, o poema foi o grande vencedor 

do Prêmio. A segunda alegria é ver que colegas cujos trabalhos tanto 

admiro também foram laureados. O segundo lugar foi para a poesia 

mímica de Aristides Ribeiro, que escreveu seu poema com gestos, ao 

modo do clássico personagem Panurge, de François Rabelais. O ter

ceiro lugar, quem diria, foi justamente para Souzosareta Geijutsuka, 

que além de artista plástico é um exímio haicaísta e já foi iniciado no 

mandarim. Após ser agraciado com o prêmio, outra boa notícia: pelo 

que soube, em breve, sairá uma antologia, cujo título temporário é: 

A muralha em um grão de arroz. Acredito que em breve ela estará a 

venda nas melhores livrarias. 
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