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Poty Lazzarotto (1924 - 1998)



Lange de Morretes (1892 - 1954)

Homenagem a

  Fanny Luiza Dupré
(1911 - 1996)

primeira mulher a publicar um livro de haicais no Brasil, 
o Pétalas Ao Vento, em 1949.

Pinheirais augustos,
Curitiba, Paraná…
Vestidos de verde.

p. 89 

Vastos pinheirais!
É clara noite de lua…
Mais abaixo o mar!

p. 45

  < Lange de Morretes (1892 - 1954)



alexander

Alexander Pasqual
www.flickr.com/photos/126334494@N05/

< Theodoro de Bona (1904 - 1990)

http://www.flickr.com/photos/126334494@N05/


mirante da estrada
troco a Pedra do Baú

por esta araucária

alexander pasqual



ipê-amarelo
o menino de uniforme

contava até dez

alexander pasqual



varanda entreaberta —
nas folhas novas do incenso

minhas digitais

alexander pasqual



apuro os ouvidos
ao canto das curicacas —

céu de primavera

alexander pasqual



a chuva perdura
só debaixo do arvoredo —

sementes no chão

alexander pasqual



minhas botas novas!
o capim de primavera

após o atoleiro

alexander pasqual



o dia raiou —
o novo branco nos fios

da flor de pitanga

alexander pasqual



obras na pracinha —
sobre o tapume floresce

a sibipiruna

alexander pasqual



pessegueiro em flor —
depois da bronca da mãe

a bronca do pai

alexander pasqual



ah, coentro florido!
por um instante apostei

no pouso da abelha

alexander pasqual



luzes da manhã
o beija-flor no poleiro

com seus paetês

alexander pasqual



ao pedido dela
o indicador sobre o laço

Dia das Crianças

alexander pasqual



a luz de passagem
pela beira do riacho

ah, lírio-do-brejo!

alexander pasqual



tardinha no campo —
entre cascas e caroços

de jabuticaba

alexander pasqual



pipas no campinho
o cachorro brincalhão

sem guia e coleira

alexander pasqual



Alvaro Posselt
https://www.facebook.com/alvaroposselt

< Alfredo Andersen (1869 - 1935)

alvaro

https://www.facebook.com/alvaroposselt


Finzinho de tarde —

Com o tronco da araucária 

alinha-se o sol

alvaro posselt



No fundo do vale

se perpetua um som

Canta o sabiá

alvaro posselt



Brisa no jardim —

Não se solta nem se prende

a folha no galho

alvaro posselt



Pausa na labuta —

O carrinheiro admira

ipês amarelos

alvaro posselt



Enche-se de azul

a mureta rebocada —

Flores de glicínia

alvaro posselt



Caldo de cana —

Em volta do copo a abelha

me segue na feira

alvaro posselt



Subindo a ladeira

logo se desvenda o roxo

Jacarandá em flor

alvaro posselt



Jasmim dos poetas —

O perfume da chegada

sinto na saída 

alvaro posselt



Sopro da criança —

Multiplica-se no ar

dente-de-leão

alvaro posselt



Susto da menina —

Na parede da varanda

vespas fazem ninho

alvaro posselt



Bougainvíllea em flor —

Não está mais aqui pra ver

quem cuidava dela

alvaro posselt



Dia de Finados —

Mais um membro da família

nas fotos do túmulo

alvaro posselt



Trânsito parado —

Andorinhas dão rasantes

sobre os para-brisas

alvaro posselt



Passeio no bairro —

O coaxar das rãs choronas

ouve-se de longe

alvaro posselt



Banana no prato —

Pulando de galho em galho

surge o tiê-preto

alvaro posselt



Carlos Martins
facebook.com/groups/ozendohaicai/

< Miguel Bakun (1909 - 1963)

carlos

https://www.facebook.com/groups/ozendohaicai/


As araucárias
no degradê das montanhas

Pôr do sol dourado.

carlos martins



Na entrada do templo,
os pingos de luz nos galhos 

Ipê-amarelo

carlos martins



Flor de cerejeira —
Caminhantes entretidos

com seus silêncios

carlos martins



A grande avenida
pintada por tantas flores

Enfim, primavera!

carlos martins



Live de haicai
O sabiá acompanha
 a aula do sensei

carlos martins



 Primavera fria
Cachorra arrasta a coberta

   pra faixa de sol

carlos martins



Gritinho da idosa
assustada na rua 

    Trovão de primavera

carlos martins



Se entregam ao sopro
as florzinhas no canteiro

Brisa da manhã

carlos martins



O som tão próximo
que é uma companhia

Canta o bem-te-vi

carlos martins



Céu de primavera
Em todos os lados da tarde,

o brilho do sol

carlos martins



No caramanchão,
moça posa para foto

Buganvília rosa

carlos martins



Em torno de mim,
sem querer ir-se embora

Pequena borboleta

carlos martins



Sobre o mausoléu
em cinzento abandono

Sibipiruna em flor

carlos martins



A água desliza
suavemente nos seixos

Rio de primavera

carlos martins



No final do túnel
um pedacinho do céu

A névoa na serra

carlos martins



José Marins 
https://www.facebook.com/jose.marins.9484

< Ricardo Krieger (1949 - 1991)

marins



antiga araucária —
também este vento sul

voltará para ela…

josé marins



lá vem o gari
tem amarelo das flores

de ipê nos sapatos

josé marins



dois sabiás, três…
os cantos do amanhecer

começam agora!

josé marins



céu de primavera —
os olhos de minha avó

eram desta cor

josé marins



chegam nuvens cinzas!
assovia o lavrador

ao arar a terra

josé marins



longa caminhada —
de repente um jardim

de alcachofras!

josé marins



a pipa se eleva
sobre largos sorrisos — 

o filho e seu pai

josé marins



flor de pessegueiro —
um pequeno ramo levo

para a companheira

josé marins



flor de bougainvíllea
o galho através da grade

chega ao meu jardim

josé marins



é jabuticaba
docinha, da casca fina!

afirma o feirante

josé marins



mulungu florido
a grande avenida ganha

uma nova cor

josé marins



caminhada à noite
pela rua perfumada —

cinamomos em flor

josé marins



centro da cidade
os jacarandás-mimosos

outra vez lilases!

josé marins



enfim o perfume
da flor da minha cidade —

manacá-de-cheiro

josé marins



jardim em silêncio — 
a borboleta pousada

move suas asas

josé marins



Regina Alonso
https://www.facebook.com/regina.alonso.167

< Oswald Lopes (1910 - 1964)

regina

https://www.facebook.com/regina.alonso.167


Prece em silêncio —
A luz da alvorada cai

sobre a velha araucária

regina alonso



Vento no ipê
Até o leito barrento
coberto de  flores

regina alonso



Nos galhos escuros
bate a luz do alvorecer

Flores de caqui

regina alonso



Ah, delicadeza!
Debruçados na mureta

miosótis em flor

regina alonso



Olhares de júbilo — 
Na orquídea de primavera 

um  raio de sol

regina alonso



O sino badala —
Flores de romã ao vento

no jardim da igreja

regina alonso



Brisa da manhã
No balanço da folhagem

nuances de cores

regina alonso



Flores de café
A charrete leva a noiva

vestida de branco

regina alonso



Azul, tanto azul…
Flores de jacarandá

ao sair do túnel

regina alonso



Descanso na trilha
O colorido das prímulas

se espalha no campo

regina alonso



Canta o bem-te-vi
Vai caindo devagar

a chuva fininha

regina alonso



Luz do amanhecer
De repente corta o céu
bando de andorinhas

regina alonso



Céu sem nuvens —
Alto, cada vez mais alto,

pipas coloridas

regina alonso



Sob o céu sem nuvens,
a trilha toda coberta
de borboletas azuis

regina alonso



Desaparece a névoa —
Aos poucos a alegria

das cores na serra

regina alonso



Rose Mendes
www.facebook.com/rose.mendes

< Guilherme Matter (1904 -1978)

rose

http://www.facebook.com/rose.mendes


que visão sublime!
entre as inúmeras árvores 

um pé de araucária  

rose mendes 



molho meu jardim  
na árvore de ipê-amarelo 

fico mais um pouco 

rose mendes 



jardim reformado — 
a cravina-dos-poetas 

muda de lugar 

rose mendes 



hora do café
histórias do sabiá
conto pra mamãe

rose mendes 



primavera alegre —
caminhos são percorridos 

com mais leveza

rose mendes 



a treliça nova…
florescem as viuvinhas
que o marido plantou

rose mendes 



esqueço no carro 
a sombrinha colorida — 

chuva de primavera  

rose mendes 



dente-de-leão
duas mulheres conversam 

sobre seus amores 

rose mendes 



manchas amarelas
no tapete do automóvel

ah, sibipiruna!

rose mendes 



dia de finados —
mulher acende uma vela 

que o vento apaga

rose mendes 



bolo de espinafre —
fica a massa esfarelada 

grudada nas mãos 

rose mendes 



mangueira ligada — 
a borboleta amarela 

procura outra flor

rose mendes 



atravesso a rua... 
a voz do joão-de-barro 

da árvore mais alta

rose mendes 



em que direção 
vai o bando de andorinhas? 

também quero ir 

rose mendes 



flores de açucena —
a mulher em seu caminho 

segue perfumada 

rose mendes 
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