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DEUTSCHES SYMPHONIE ORCHESTER BERlIN
Vladimir Ashkenazy, regente
maio 12 Matinê para crianças – Auditório Ibirapuera
maio 13 Concerto ao ar livre – Audit. Ibirapuera / Plateia Externa
maio 14* e 15 – Theatro Municipal de São Paulo

DAVID GAZAROV, Trio
David Gazarov, piano . Rocky Knauer, baixo . Guido May, bateria
maio 28* e 29 – Sala São Paulo

NATIONAl SYMPHONY ORCHESTRA WASHINGTON
Christoph Eschenbach, regente . Claudio Bohórquez, violoncelo
junho 24 – Theatro Municipal do Rio de Janeiro
junho 25* e 26 – Theatro Municipal de São Paulo

RUDOlF BUCHBINDER, piano
julho 30* e agosto 1 – Sala São Paulo

DAME FElICITY lOTT, soprano & MACIEJ PIKUlSKI, piano
setembro 11* e 12 – Sala São Paulo

ORCHESTER DER KlANGVERWAlTUNG
Enoch zu Guttenberg, regente
outubro 2* e 3 – Sala São Paulo

ORQUESTRA JOVEM DO ESTADO DE SÃO PAUlO
& BOlSISTAS DO MOZARTEUM BRASIlEIRO
Rolf Beck, regente . Danilo Oliveira, violino
Yuri Sinto-Girouard, viola . outubro 15* e 16 – Teatro Alfa

MDR SINFONIEORCHESTER lEIPZIG
Kristjan Järvi, regente . Mikhail Simonyan, violino
novembro 4 Concerto ao ar livre – Audit. Ibirapuera / Plateia Externa
novembro 5* e 6 – Sala São Paulo

Programação sujeita a alterações. *Apresentação para Assinantes.

Faça já sua Assinatura Mozarteum, o melhor 
presente para quem gosta do melhor da música.

Cinco orquestras, um trio, 
um recital de piano e uma das 
melhores sopranos do mundo. 
Um presente que vale 
por oito ninguém esquece.

Padre poeta que
passou quase um
século escondido
vê livro premiado
e encanta críticos

Literatura. Perfil

“Então o poeta
sente

que o cachorro-
quente
mesmo chamado
quente
é frio.
“Eureka!”, diz o poeta.
O tema é mesmo o azul.
O azul de qualquer jeito,
o azul vindo do peito,
do coração, da barriga,
o azul do limão verde,
o azul dos olhos castanhos,
azul negro, azul lombriga,
sem curul e sem taful,
azul do norte ou do sul.”
“Eureka!”, diz o poeta.
“Se é frio o cachorro-quente
não pode ser diferente.
É o poeta um inventor.
É ele que faz o azul
ser o azul que ele sente.
Para que rimar com curul
se o poeta é criador
de tudo o que diz à gente?

III
Vá-se, pois, a rima à breca!
E viva a libertação!”
E, mais uma vez grita:
“Eureka!”
(E se mija de emoção).

POEMAS
Autor: Daniel Lima
Editora: Companhia Editora de
Pernambuco (396 págs., R$ 45)

“

“

Jotabê Medeiros

“O tempo é Deus que se dá aos
pedaços”, diz um poema do poe-
ta pernambucano Daniel Lima,
ele mesmo um colecionador de
muitos pedaços de Deus. Aos 95
anos, Daniel tornou-se na sema-
na passada o poeta inédito mais
falado do País. Seu livro de es-
treia, Poemas (Companhia Edito-
ra de Pernambuco), editado “na
marra”, ganhou o primeiro prê-
mio do prestigioso concurso lite-
rário da Biblioteca Nacional.

Filósofo e padre, Daniel é
“muito ostra, até tímido”, como
o define a professora Luzilá Gon-
çalves Ferreira, da UFPE, tam-
bém escritora (vencedora do
Prêmio Nestlé com o romance
Muito Além do Corpo, de 1987),
jornalista e pesquisadora, que
foi quem editou Poemas, “surru-
piando” alguns dos cadernos iné-
ditos que o poeta escreveu ao
longo da vida. “Ele está no hospi-
tal para exames de rotina”, conta
Luzilá, que, devido à saúde do au-
tor, o representará hoje na entre-
ga do prêmio da Biblioteca Na-
cional (às 17h, no Auditório Ma-
chado de Assis, no Rio de Janei-
ro). “Quando falei que ele havia
ganho o prêmio, reagiu: ‘É menti-
ra!’ Depois disse: ‘Foi mesmo?’.
E, claro, riu como um menino.”

Daniel, conta Luzilá, foi páro-
co e professor em Nazaré da Ma-
ta (65 km do Recife), e ali fundou
um jornal. Trabalhou com o edu-
cador Paulo Freire, e tem sido
mestre de toda uma geração.
“Seu nome aglutinava o pessoal
da JEC, JOC, JUC, ou Juventude
Estudantil Católica, idem Operá-
ria, idem Universitária. Todos ía-
mos escutar Daniel, desfrutar da
beleza desuas ideias, de sua enor-
me cultura, seu permanente bom
humor, seu jeito moleque de le-
var a vida, aliados à visão de mun-
do de um ser humano leve, único.
Um privilégio”, ela lembra.

Batina. Daniel nunca largou a
batina. O que ocorre é que, quan-
do o arcebispo d. Helder Câmara
foi ao Recife, o padre foi vê-lo e
lhe disse que queria continuar
padre, mas não queria paróquia.
“D. Helder concordou, fascina-
do pelo personagem. Ele nunca
deu endereço a d. Helder e so-
mente nós os amigos, uns pou-
cos apenas, sabíamos onde mora-
va e seu telefone, que a gente cha-
mava através de um código. Hoje
devo ir vê-lo no hospital. Ele an-
da meio triste com essa história
de hospital, ele que sempre foi
independente”, conta Luzilá.

O autor tem muita coisa guar-
dada. Muito do material se per-
deu quando houve um incêndio
no quarto dele, causado por um
vizinho que queimava ninhos de
marimbondos. Célia,ex-bibliote-
cária que cuida do poeta, garante
que ele está bem de saúde, e sua
passada pelo hospital é rotineira.
“Achávamos que teria alta hoje,
mas acho que só amanhã”, disse.
Segundo ela, o médico proibiu
Daniel dedar entrevistas. Mas se-
ria difícil falar com ele de todo
modo, adverte. Já está no seu car-
tão de visitas. “Tenho vergonha.
Assovio baixinho. Sou um gatu-
no menor”, diz, num poema.

Agora, se você, caro leitor, está
esperando a produção de um
poeta velhinho simpático cheio
de versos fofos e anódinos está
redondamente enganado. Seu

texto é cheio de referências a Só-
crates, Platão, Sartre, Heideg-
ger, como seria de se esperar de
um professor de filosofia. “Esta-
mos na caverna. Resta-nos inter-
pretar as sombras, aproximá-las
de nossos desejos”, escreve Li-
ma, que decididamente não é
um poeta de meios tons.

Em suas autodefinições, há o
poeta bucólico e outro que can-
ta os subúrbios e a vida em ritmo
beatnik. Há um amante de Rim-
baud (“Meu barco bêbado”), de
Céline, Lautréamont, Tomas
Morus, Santo Agostinho, Jorge
de Lima e Coelho Neto, e tam-
bém da cultura pop, Batman e
Superman. “Dorme em mim um
anjo impossível, que Fra Angeli-
co nunca pintaria, e Jerônimo
Bosch em pesadelo sempre.”

Opoeta tem um poemachama-
do Homenagem aos Que (fora
Meus Pais) me Fizeram. É a sua
confissão das influências. “Te-
nho medo das infiltrações, amo
as influências. As infiltrações
nos tornam úmidos e balofos e
nos apodrecem por dentro”, es-
creve. “As influências, essas são
benéficas; consolidam nossa per-
sonalidade, retificando-as em
seus desbordamentos, canalizan-
do as suas demasias”, arremata.

Lima esgrime, com estocadas

exemplares, sarcasmo e lirismo
– às vezes, com maior predileção
pelo sarcasmo. “Mas creio que,
mesmo fóssil/O meu colega fran-
cês pensava muito melhor/tinha
vida mais saudável/era vegetaria-
no (talvez comesse capim).” Ou
então: “Com todo atraso no tem-
po, ainda sou dadaísta: Todo
mundo é presidente”. Ou ainda:
“Deus me atormenta de noi-
te/(Deus e uma esquisita dor de
cabeça). Quem é Deus? Eu não
sou, estou quase certo”.

Apesar de padre, Daniel cha-
pisca seus poemas com grande
reflexão sobre a religiosidade.
“Há misérias nos homens./Os an-
jos cantam nas nuvens./Era Sex-
ta-feira Santa./Cristo morria./Ju-
das se enforcava./E eu tomava
sorvete.” Não poupa os dogmas
religiosos. “Eu, de mim, sinto e
confesso que recebi influências
até do Diabo. E disto não me arre-
ceio, e disto gosto, e não me en-
vergonho; e me orgulho.”

O poeta mantém em casa 13 ca-
dernos de filosofia e 10 cadernos
de poemas datilografados, mate-
rial que não quer publicar de jeito
nenhum. “Mas estou tentando
ver se a gente publica um novo
livro,Sonetos QuaseSidos,extraor-
dinários”,revela Luzilá, queenca-
beça a ideia de montar um Arqui-
vo Daniel Lima no Departamento
de Comunicação da UFPE.

“Há poetas que, por excesso de
reserva, parece que se sonegaram
ao seu tempo e, assim, melhor se
dão ao nosso. É o caso de Daniel
Lima. Reconhecido por quantos
o leem, é um grande poeta inédi-
to.Hámeio século,Daniel produz
uma poesia de qualidade singu-
lar, mas que zelosamente subtrai
ao olhar do grande público. Num
movimento de atração e repul-
são, ele afasta o público enquanto
atrai e fascina seus amigos mais
chegados”, disse dele o colega
LourivalHolanda,professordeLi-
teratura, também da UFPE.

HÁ MEIO SÉCULO,

DANIEL PRODUZ UMA

POESIA DE QUALIDADE

SINGULAR, MAS QUE

ZELOSAMENTE SUBTRAI

AO OLHAR DO GRANDE

PÚBLICO”

Lourival Holanda
PROFESSOR DE LITERATURA

EU, DE MIM, SINTO E

CONFESSO QUE RECEBI

INFLUÊNCIAS ATÉ DO

DIABO. E DISTO NÃO ME

ARRECEIO, E NÃO ME

ENVERGONHO; E ME

ORGULHO”

Daniel Lima
POETA
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