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Lançamento do livro: “ESCRITO NO VENTO / PAROLES DE VENT”

de Zlatka Timenova e Casimiro de Brito

Edições Eufeme

15 de Setembro de 2017, Leça da Palmeira

No dia 22 de Setembro de 2017 é lançado o livro “Escrito no Vento/Paroles de Vent” (Renku) de 
Zlatk Timenova e Casimiro de Brito, sendo uma edição bilingue Português/Francês e o primeiro 
livro de uma nova colecção de Poesia da Eufeme.

O lançamento como já é nosso habitual não é em local específico. Este livro custará: 9€; e os pedidos 
podem ser feitos através do nosso site, ou nas livrarias Poetria no Porto ou na Paralelo W em Lisboa.

O poema a duas vozes que oferecemos hoje é uma forma poética usada no Japão desde o século XIV, intitulada de 
início Renku (連句) ou haikai no renga (俳諧の連歌). É cantada por dois poetas, sob a forma de haiku, num “duelo” 
poético extremamente vivo e tão original quanto possível. Forma essa que Casimiro de Brito já praticou duas vezes: a 
primeira com o grande poeta Bashô, respondendo com poemas seus aos poemas do Mestre, sem o Mestre saber, pois 
viveu entre 1644 e 1694. Esse poema, composto por 110 haiku, foi publicado em Faro, numa edição raríssima, em 
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2001. O outro renku (“Através do Ar”) foi escrito com o poeta japonês Ban’ Ya Natsuishi, em quatro línguas (portu-
guês, japonês, inglês e francês) e foi editado em Tokyo em 2007.

O livro Escrito no vento/Paroles de vent, que a Editora Eufeme oferece aos seus leitores, é um novo “duelo/diálogo”. 
Os dois protagonistas são     Casimiro de Brito e Zlatka Timenova e as figuras deste poema-duelo são realizadas em 
francês e português, com as respectivas traduções pelos próprios poetas.

Sérgio Ninguém
  (Editor/Coordenador)
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