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O RETORNO ENCANTADOR DOS POETAS.

Os poetas reunidos

Estamos de volta! E com
a cabeça cheia de imaginação! A praça (que nem sempre é do povo, pois quando
chove alaga e, assim, impossibilita qualquer usuário a
entrar ou mesmo atravessar
de um lado para o outro!). É
calamidade anunciada toda
vez que temos na cidade
chuva forte por algumas horas. Carece de vergonha...
Mas, sigamos em frente!
Já é março, o terceiro mês
do calendário cristão, sem hoMarço / 2018

rário de verão, sem fadiga,
mas com a mordida, breve, do
famigerado e faminto Leão.
‘Bufunfa’ que alimenta tanta
corrupção, aqui e acolá!
Abrimos os trabalhos culturais no dia 04 de março,
domingo, às 10 horas, com
o lançamento do livro de trovas “A descoberta de um trovador”, deste editor.
Que outros escritores se
apresentem para motivar e
mobilizar a palavra poética.
Saudemos, pois, 2018!
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Cecchetti
Matilde
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TROVAS

TRAZENDO O FACEBOOK PARA A TENDA

Sávio Soares de Sousa
Assusta-me os descaminhos
num Natal órfão de paz!
Por onde andais, pastorinhos?
Reis Magos, por que tardais?
Meu coração é um canário
alegre e bom cantador,
tendo um jeito extraordinário
de gorjear trovas de amor
Mimi Lück
Não tem fadas nem princesas
nosso folclore daqui.
Mas tem Bôto... que beleza!
Tem Uiara e tem Sací!
Mario de Bonsena
Injúria, calado fico.
Como veio, vai embora...
quem faz telhado de vidro
colhe pedra toda hora!

Quando poetas se defrontam com as palavras surgem haicais, trovas
e mais trovas; e reforça comentários singelo e preciso da mestra Dalma
Nascimento. Vale o registro:
“A dor do silêncio, / presente no coração, / que o tempo não cura!“
- haicai de PRCecchetti.
“Nada importa o que foi dito, / se a certeza de um depois, / transfere
para o infinito / o silêncio de nós dois.” - trova de Mimi Lück.
Que maravilha o duelo dos dois, ambos artistas. A poetisa Mimi
Luck e o poeta Paulo Roberto Cecchetti. E isso ocorrendo na minha
página. Ambos poetando o silêncio, como temática e os textos estão em
"philia" dialógica, ou seja, em amistosa interlocução. Gostei de ambos.
- comentário de Dalma Nascimento.
“Dispenso o copo de vinho; / basta um cálice - um licor. / - Quanto
mais caro um carinho, / mais baixo é o câmbio do amor.”
- trova de Sávio Soares de Sousa
“Desprezo vinho na taça; / bebo no corpo o sabor... / quanto mais ela
me abraça, / mais doce fica o amor!” - trova de PRCecchetti
Belo diálogo entre dois poetas. Isso é QUE EU CHAMO DE
PHILIA DIALÓGICA. - comentário de Dalma Nascimento.
PARTICIPE DA RESENHA DA TENDA ENVIANDO SUAS POESIAS,
TROVAS, SONETOS E HAICAIS PARA O E-MAIL:

Meu coração solitário,
triste, se fez trovador.
Passou a ser usuário...
#computador

cecchettipaulo@gmail.com

Três poetas de respeito: o decano Sávio Soares de Sousa, o
escudeiro Hilário Francisconi e
Jocemar. com sua segurança...

Os poetas reunidos ao redor do Mestre Pimentel,
numa de suas últimas fotos na praça, onde era
frequentador assíduo dos “Escritores ao ar Livro”.
De 16 a 31 de março, 11 poetas expõem seus trabalhos no
Shopping CCI (R.Moreira César, 265 - Icaraí).
São eles: Alberto Araújo, Belvedere Bruno,
Edgard Fonseca, Hilário
Francisconi, Márcia Pessanha, Matilde Conti,
Mimi Lück, PRCecchetti,
Robert Preis, Sávio Soares de Sousa e Zeneida Seixas. Vale conferir!

Resenha da Tenda

Dia 04 de março, lançamento do livro
“O Descoberta de um Trovador”, de
PRCecchetti, na praça dos ‘Escritores ao
ar Livro’.

TRÊS ANOS de imensa saudade... o jornalista,
poeta e haicaísta LUÍS
ANTÔNIO PIMENTEL,
imortalizado com um busto na Pça Getúlio Vargas,
em Icaraí, ainda faz falta
nos meios culturais de
Niterói.
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