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Homenagem a Fausto Nilo, 
Poeta lntercontextual 

{Heptaed ro poético colhido por Horácio Dídimo 

na arquitetura de suas letras azuis51) 

1 . No alto de uma montanha existe um lago azul 

É \á que a \ua se banha 

Até amanhã de manhã, me banha de luz! 

E o sol derrama um desejo ... 

2. Entre as estrelas do meu drama 

Você já foi meu anjo azul 

A caravana do deserto 
-

Atravessou meu coraçao 

E eu fui chorando por você 

Até os sete mares do sertão 

Você se lembra 

3. Atravessei os sete mares 

E por todos os lugares 

Por onde andei 

Você me dava a vida 

Foi uma dádiva da natureza 

Essa coisa acesa 

Que hoje vejo em ti 

. 4 Mil e uma Noites e Mais Uma, 

A Co1sa Acesa, · 

5. De Noite e de Dia, 6. Cidades e Len as, · 
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4. Cada manhã 

Quando o sol esquenta as asas 

Ela sai de casa 

E eu me lembro 

5. De noite e de dia, madrugada fria 

Onde a natureza sonha 

Será o que seria, miragem e poesia 

Tua imagem me acompanha 

Meu estandarte do planeta azul 

6.Vai batendo a velha noite no subúrbio da tristeza 

E a madrugada sai num trem azul no céu 

7. No azu I da estrela 

Aliás, bazar da coisa azul 

Meu only you 

É muito mais que o azul de Zanzibar 

O azul da estrela 

O azul da estrela 



Momentos lmpressivos da Terra Santa52 
Para Unhares Filho, peregrino. 

Galileia. Pisamos essa terra 
pisada por Jesus. (Linhares Filho) 

Com Linhares também vamos 

Nessa peregrinação, 

Visitando a Terra Santa, 

Na paz da meditação. 

Nos momentos impressivos 

Revelados na poesia 

Encontramos a Palavra 

Na lavra de cada dia. 

Desde os campos de Belém 

Aos céus de Jerusalém 

Num caminho iluminado 

Cada verso é oração 
-

Que nos leva ao coraçao 

De Cristo ressuscitado. 

Horácio Dídimo 

Exercícios de Admiração 

. da Terra Santa. Israel: 2011 
52 UNHARES FILHO, Momentos /mpressiVOS 
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