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Homenagem 
ao mestre Masuda Goga e Francisco Handa,
iniciadores da contemplação da lua em
São Paulo, 1999.

Dedicado 
a Francisco Handa e Edson Kenji Iura,
continuadores nos anos seguintes.
ea



Apresentação

No outono a lua mostra o seu maior 
resplendor. Em um dos dias da primeira lua 

cheia, poetas do haicai reúnem-se para 
admirá-la, compor poemas, confraternizar. 
No brasil a tradição se dá em São Paulo no 

Templo Busshinji todos os anos, desde 1999.

Neste ano de 2016 o equinócio de outono
se deu em 21 de março, a lua cheia em 23.

Propus a poetas espalhados pelo país, que
também fizéssemos a contemplação da lua 
nessa noite onde estivéssemos (e seguintes 

devido à previsão de tempo instável).

Catorze poetas enviaram ao menos três 
haicais com os termos: clarão da lua, lua, 

lua cheia, lua-desta-noite e luar.
Este e-book é o resultado desse trabalho

colaborativo. Boa leitura. 
José Marins
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Poeta, à janela,
manda beijos ao luar.

Um namoro antigo.

A. A. de Assis



  

Brechinha entre as nuvens.
Por uns segundos contemplo

o clarão da lua.

A. A. de Assis



  

Chuva esconde a lua.
Fecho a janela e religo

a televisão.

A. A. de Assis



  

Noite sem luar -
A espera por sua esfera

vai continuar

Alvaro Posselt



  

Noite sem a lua -
Até o silêncio do bairro

parece maior

Alvaro Posselt



  

Noite no jardim -
Na ausência do luar

contemplo as sombras

Alvaro Posselt



  

súbito, a surpresa -
sobre as árvores, resplende

a lua encantada

Amauri Solon Ribeiro



  

tem luz no céu, vô!
 brilho no olhar da neta,

lua do poeta

Amauri Solon Ribeiro



chuva e nuvens negras -
sem luar, canta o poeta

as gotas do céu

Amauri Solon Ribeiro



  

lua enevoada,
ora aparece, ora some,
pouco antes da chuva

Benedita Azevedo



  

mostra-me tua face
oh, lua cheia escondida

por trás destes prédios

Benedita Azevedo



  

da minha janela
vislumbro, após longa espera,

o clarão da lua

Benedita Azevedo



  

ermo do cerrado
sob o clarão do luar

um uivo sem eco

Carlos Viegas



  

nuvens prateadas
brilha no céu do cerrado

lua-desta-noite

Carlos Viegas



  

coisas do sertão
a vereda iluminada

pela luz da lua

Carlos Viegas



  

alta e brilhante -
sobre a pele do mar 

dança a lua

Cássia Carvalho-Maccari



  

buscando na noite,
entre as nuvens, a lua –

um lento balé

Cássia Carvalho-Maccari



  

a luz da lua
sobre teus ombros nus –

a noite termina

Cássia Carvalho-Maccari



  

Pintado de prata,
o mar revela o caminho

para a lua cheia.

Eliana Jimenez



  

O clarão da lua
penetra pela janela
acendendo sonhos

Eliana Jimenez.



  

No feixe de nuvens
a lua cheia se esconde.

Poetas esperam.

Eliana Jimenez



  

traga-me outra vez,
oh, lua-desta-noite,

o meu seresteiro

Elisa Campos



  

que lua é esta
que com o clarão emoldura

colinas distantes?

Elisa Campos



  

clarão de lua –
vejo perto, tão perto...

a aldeia distante

Elisa Campos



  
 contemplar a noite?

entre idas e vindas tento
avistar a lua

José Marins



   
 quase meia-noite –

enfim lá está, brilhante,
a lua entre nuvens

José Marins



  
 noite no jardim

uma lua perfumada
o nariz encontra

José Marins



  

perco uma vaga
no estacionamento cheio

lua-desta-noite

Natalia Yamane



  

noite de lua cheia
o cheiro de fumo de corda

lembra o pai

Natalia Yamane



  

por um segundo
o perfume de uma flor

lua-desta-noite

Natalia Yamane



  

presente da lua
na travessia da balsa

amigos se abraçam

Rose Mendes
s



  a noite se vai
ora vejo, ora não vejo,

o clarão da lua

Rose Mendes
  



  

lua no canal
sinto falta do meu irmão 

que pescava espada
Rose Mendes



  
 Janela aberta.

Deixei entrar o luar
e o resfriado.

Sérgio Pichorim



  
 Que dor de garganta!

Não devia ter saído
para ver a lua.

Sérgio Pichorim



  
 a lua por cima

das nuvens no horizonte.
pérola gigante.

Sérgio Pichorim



  

Sem clarão da lua
na voz o seu próprio eco,

o Adiós Nonino!

Suzana Lyra



  

Tão negras as nuvens
já não se mostra no céu a

lua-desta-noite.

Suzana Lyra



  

Branca esta noite
só a orquídea florida –

Cadê o luar?

Suzana Lyra



  

nova estação
janela aberta, a poeta

à espera da Lua...

Van Zimerman



  

ao som de Clair de Lune
a ausência da Lua cheia

inspira um haicai...
Van Zimerman



  

por segundos
um tímido clarão da Lua

brilha em meu olhar

Van Zimerman



Ilustrações

As ilustrações são de Yoshitoshi (1839-1892). 
Selecionadas do famoso 100 aspectos da lua
(One hundred aspects of the moon). Exceto,
a capa de Hokusai (1760-1849) e a pág. 3 que é
de Yamamura Toyonari (1885-1942).

Utilizei-as como alegorias em homenagem a 
esses mestres da pintura japonesa. Não são 
ilustrações dos haicais.

Mesmo sendo obras de domínio público, tive 
o cuidado de editá-las.
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LEIA OUTROS DOS NOSSOS e-BOOKS:
The Haiku Foundation Online Book Collection:

http://www.thehaikufoundation.org/omeka/collections/show/1

PASSARIM – Foto-Haicai - Marselha Zakhia e José Marins
http://www.thehaikufoundation.org/omeka/items/show/577

MISS CELÂNEA – senryu
http://www.thehaikufoundation.org/omeka/items/show/575

AZÁLEA FLORIDA - haikais de inverno
http://www.thehaikufoundation.org/omeka/items/show/571

MEU VERANICO-DE-MAIO – senryu
http://www.thehaikufoundation.org/omeka/items/show/574

NOITES DE OUTONO -- haicais encadeados
http://www.thehaikufoundation.org/omeka/items/show/576

100 GUILHERMINOS -- haicais encadeados
http://www.thehaikufoundation.org/omeka/items/show/570

A COPA EM CASA – senryu & triversos
http://www.thehaikufoundation.org/omeka/items/show/572

INVERNO – 36 haicais
http://www.thehaikufoundation.org/omeka/items/show/573

IPÊ-AMARELO 26 haicais
http://www.thehaikufoundation.org/omeka/items/show/847
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