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NACIONAL/INTERNACIONAL
VETERANOS
==========
VENCEDORES
==========
Quem dera que a Humanidade,
que de mil glórias se ufana,
tivesse a simplicidade
que há nos versos de Quintana!
Arlindo Tadeu Hagen
Juiz de Fora - MG
-----O simples, do dia a dia,
o real com bom humor...
Assim Quintana escrevia,
para encantar o leitor!
Glória Tabet Marson
São José dos Campos - SP
-----Mário Quintana sabia,
se atravancado o caminho,
buscar asas na poesia
para virar passarinho.
Edweine Loureiro da Silva
Saitama – Japão
-----Relembro, com nostalgia,
Mário Quintana dizendo:
Morrer de amor todo dia
é continuarmos vivendo!
Venceslau Olival
Nova Friburgo – RJ

Hoje em outra dimensão
Mário tem nosso carinho,
porque muitos passarão
mas só ele passarinho.
Antônio Francisco Pereira
Belo Horizonte – MG
-----–
===============
MENÇÕES HONROSAS
===============
Ele, em tão pouco, diz tanto
que mais parece um profeta.
Merece aplausos, portanto,
Mario Quintana – o poeta!
Maria Dulce Lima Peesoa
Tabira - PE
-----Cada verso que emoldura
a saudosa filigrana,
é um traço da alma pura
do bardo Mario Quintana...
Paulo Mauricio G. Silva
Teresópolis - RJ
-----Bacana,simples,sutil,
estro do momento eterno.
Mário Quintana é Brasil
presente em qualquer caderno.
Nilton Manoel
Ribeirão Preto – SP
-----Das coisas simples, poeta...
Mario Quintana é, da gente,
um sonho que se completa
e um sonho, que segue em frente...!
Mara Melinni
Caicó – RN
===============
MENÇÕES ESPECIAIS
===============
Li as obras, vi os espaços,
de Quintana, os seus amores...
Parecia ouvir seus passos,
entre aqueles corredores!
Silvia Maria Svereda
Irati – PR
------

Quintana, sois imortal...
Os versos ditam tendências,
dando a alguns, ponto final,
e aos poetas... reticências...
Cezar Augusto Defilippo
Astolfo Dutra – MG
-----As palmas são pra você
Mário Quintana, escritor.
Mas vou dizer o porquê:
Pelos poemas de amor!
Maria Eunice Silva de Lacerda
Toledo - PR
-----Dotado de tal magia
foi só ele... mais ninguém:
os outros fazem poesia;
Quintana foi muito além!
José Ouverney
Pindamonhangaba – SP
-----O seu talento perdura,
pois, das letras, é fanal,
ganhando a literatura
Mario Quintana, o imortal.
Relva do Egypto Rezende Silveira
Belo Horizonte – MG

================
NOVOS TROVADORES
===============

Amizade veterana,
é antiga e anos percorre.
E já dizia o Quintana:
“É o amor que nunca morre”.
Caio Gomes
Campos dos Goytacazes – RJ
-----Em jardins de poesia
sinto um aroma que emana
de uma planta que irradia
versos de Mário Quintana.
Edson Paiva
Natal – RN

MENÇÕES HONROSAS
===============
Vou beber sabedorias,
nos seus versos me esbaldar...
Vou cantar mil alegrias,
eu vou "mário-quintanar".
Fabio Peters Sabino
Florianópolis – SC
Em Mário Quintana aponho
ao brilhantismo, a vontade
de tornar a vida um sonho
e do sonho, realidade.
Rachel Santo Antônio
São Gonçalo – RJ
__________________________
COMISSÃO JULGADORA:
Flávio Stefani,
Ary Cardoso E
Paulo Roberto de Fraga Cirne.
Os diplomas serão enviados aos premiados até o início de dezembro.
ESTADUAL
1.
Flávio Roberto Stefani
(Porto Alegre)
Quintana...um poeta...um anjo
flutuando pelas ruas,
fez poema ...fez arranjo...
criou sóis e criou luas!...
-----2.
Ary Cardoso
(Porto Alegre)
O Quintana foi decano
no júri simplicidade;
passarinho neste plano,
cantador na eternidade.
-----3.
Lucêmio Lopes da Anunciação
(Canela)
O olhar de Mário Quintana
abre a janela e o portão,
atravessa a persiana,
chega ao nosso coração.

===============
MENÇÕES HONROSAS
===============
Sérgio Becker
(Porto Alegre)
O poeta Mário Quintana,
anjo com asas e véu;
hoje brinca, que bacana!
com outros anjos no céu.
-----Marilia Oliveira
(Porto Alegre)
Quintana, em sua humildade,
tendo a alma livre e irrequieta,
com as penas da liberdade,
foi 'passarinho' e poeta!
-----Jaqueline Machado
(Cachoeira do Sul)
Quintana ... servo do amor!
Poeta dos sonhos mil...
Escrevendo com louvor,
emocionou o Brasil!
________________________
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