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Acabo de efetuar leitura, com cuidado e acuidade, do mais recente livro 
do mestre Sânzio de Azevedo, com o título que acima este texto. Cuida-se de 
oportuna e feliz iniciativa da Impressa Universitária- da Universidade Federal 
do Ceará- , onde o autor leciona. Cuida-se, igualmente, de um escorço poéti
co sobre um dos mais raros processos de versificação: o HAICAI. 

Assim como, para muitos, o soneto nasceu na Itália no século XIII, pelo 
cérebro e pelas mãos de Petrarca, o haicai surgiu no Japão, coincidentemente 
no mesmo século, tendo como seu criador o poeta Matsuo Bashô, desconhe
cido por quase todos nós, aqui na literatura ocidental. 

Nosso Guilherme de Almeida, que passou pelo simbolismo, enveredou 
pelo modernismo e se fixou no parnasianismo, deu a lume "Os Meus Haicai" 
em 1939, logo, três anos após haver inserido a rima no pequeno e forte orga
nismo do haicai. 

Com efeito e como resultado de minhas exaustivas pesquisas não lo
calizei em qualquer dos muitos tratados de estudos de versificação impressos 
antes de 1936 a figura fonética da rima no haicai. Já em trabalhos editados 
de 1945 a esta parte verifico vários livros talhados neste processo, com rimas, 
notadamente por ocasião de jogos florais realizados em Minas, Rio, São Paulo 
e Paraná. 

O Haicai, segundo afirma o notável poeta baiano Rubens de Castro 
em seu valioso ensaio a Arte do Verso (Editora Vozes, Petrópolis, 1990). " ... é, 
paradoxalmente e a um só tempo, osso duro de roer e trabalho de monge". E 
prossegue " ... assim como a prosa é composta de orações, a poesia compõe-se 
de versos". 

A singular estrutura do Haicai resume-se a três versos, rimando o pri
meiro com o terceiro, sendo o segundo de semântica livre ou interna, se bem 
que a técnica pode mudar ao sabor do pensamento e da inspiração. Diríamos 
que se trata de um silogismo, onde a premissa maior é o primeiro verso; a 
menor, o segundo, e a conclusão o terceiro, este virtualmente conectado ao 
primeiro, desta forma: o primeiro e o terceiro com cinco sílabas métricas, e o 
segundo com sete, fechando o círculo e a idéia em apenas 17 sílabas anímicas 
da poesia. 
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O opúsculo constitui-se de 62 haicai. A capa de Geraldo Jesuíno tem 
apresentação gráfica bem sugestiva, de cor azul escuro, aparecendo ao fundo 
um crepúsculo vermelho e, tanto ao lado como na orelha, as lanternas esfé
ricas luminosas e suspensas, quase um símbolo do País do Sol Nascente. O 
poeta de Cantos da Longa Ausência aqui lançou mão deste tema tão atraente, 
tema que, na prática, evolui para um sistema, como lembrei acima, de ocor
rência raríssima entre os versicultores da atualidade. 

Transcrevo, por oportuno: 

É noite. Na rua, 
violões soluçam bordões 
no alto brilha a lua. 

Ou neste outro que Sânzio dedica ao renomado poeta Kideniro Tei
xeira, residente em Santa Quitéria (Ce): 

Uma garça voa: 
Delírio branco de lírio 
sobre uma lagoa. 

Bem aqui o leitor, já não digo perspicaz, mas atento, vislumbra ao pri

meiro golpe de vista, no segundo verso, a palavra delírio duas vezes: a primei
ra sob a forma gramatical de substantivo abstrato, e a segunda sob a forma de 
uma preposição e de um substantivo comum. Esta constatação, assim como 
outras praticamente "escondidas" no âmago do livro, demonstram, por parte 
do autor, o domínio da técnica redacional dos versos, seu arguto raciocínio 
vernacular e a capacidade de "brincar com as palavras" expressão usada por 
Humberto de Campos, e que é privilégio de poucos artesãos do verso. 

A brevidade do livro é compensada pela segura e reconhecida visão 
geral do seu autor sobre a arte da versificação, por sua firmeza de raciocínio, 
sobretudo por seu espírito de síntese em tudo aquilo que redige. Desneces
sário, portanto, mencionar que a fácil leitura de LANTERNAS COR DE 
AURORA é inversamente proporcional à difícil tarefa de escrevê-lo. 

A erudição e a bibliografia de Sânzio de Azevedo falam e falarão por 

ele. 
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