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1
azálea florida –
o passeio pelo bairro
ficando mais longo
.
josé marins



2

as folhas queimadas
pela última geada.

cobrindo o caminho.

pichorim



3

Breve caminhada –
As folhas secas ao vento
seguem os meus passos
.
Alvaro Posselt



4

Não pise na grama.
No jardim estorricado
uma placa inútil.
.
a. a. de assis



5

volto das férias –
as azaleias sem flores

no meu seco jardim
.

carlos viegas



6

ipê-rosa em flor –
assim, surge no jardim
contraste de cor
.
Amauri Solon



7

Fogos de artifício –
Matizes do céu enlaçados
no olho do menino.
.
Nelson



8

Menino olha os fogos
luminosos no céu –
susto do cachorro.

Sílvio Gargano Júnior



9

Urubu no muro
Eu, aqui no escritório,
Escrevo um haicai
.
José Tucón



10

piados noturnos
a coruja faz tocaia 
na água-furtada
.
josé marins



11

queimada no campo.
uma cobra cascavel
queimada no campo.

pichorim



12

Latidos na noite –
No meio do mato seco
estalo de passos
.
Alvaro Posselt



13

Finzinho de inverno.
No meio da grama seca
surge uma florinha.
.
a. a. de assis



14

inverno no campo –
a grama sob as paineiras
coberta de branco
.
carlos



15

queimada de inverno –
quem diria, sempre-vivas
emergem das cinzas

Amauri Solon



16

Uma urna de cinzas
e sua manta preferida –
O meu cão ausente.
.
Nelson



17

Um rojão estoura –
para debaixo do carro
cãozinho assustado.
.
Sílvio Gargano Júnior



18

Acesso de tosse –
O motorista, doente,
Encosta o busão
.
José Tucón



19

sopra a frente fria 
o ônibus vai de janelas

es-can-ca-ra-das
.

josé marins



20

final do inverno.
os aromas se renovam

em todo o jardim.
.

pichorim



21

O vento de leve
modifica a atmosfera –
Um campo queimado

.
Alvaro Posselt



22

Despede-se o inverno.
O jardim já se prepara
para um tempo novo.

.
a. a. de assis



23
no dia alongado

crianças brincam no parque –
andorinhas no céu

.
carlos



24

corujinha-preta –
escondida na folhagem
olha em volta, atenta

.
Amauri Solon



25

Ratos e preás,
imóveis como estátuas –

Inverno fenece.
.

Nelson



26

Tangidos de frio
passantes cruzam as ruas

preguiçosamente
.

Sílvio Gargano Júnior



27

Dormi até mais tarde.
Perdi um belo espetáculo –

Neve em Curitiba
.

José Tucón



28

manhã de invernia –
esquecida no fogão
a chaleira treme
.
josé marins



29

conversa animada
no mate do entardecer.
final de inverno.
.
pichorim



30

Estalos de fogo –
Em companhia do gato
sorvo o chá na sala
.
Alvaro Posselt



31

Chazinho da tarde
na despedida do inverno.
Vizinhas reunidas.
.
a. a. de assis



32

O velho na praça
tira sem pressa o casaco –
Final de estação
.
carlos



33

enfim vai-se o frio –
as prateleiras do armário
de novo entulhadas
.
Amauri Solon



34

Meia de lã na boca –
Sem querer, buldogue ajuda
na arrumação.
.
Nelson



35

Na casa arrumada
buldogue se espreguiçando:
ai, como cansou!
.
Silvio Gargano Júnior



36

Poetas reunidos
diante da lareira acesa –
Vai sair o livro!
.
José Tucón



ILUSTRAÇÕES JAPONESAS

KONO BAIREI 
(1844 - 1895) 

IMAO KEINEN
(1885 – 1924)

DESCONHECIDO
(1903)
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LEIA E COMPARTILHE TAMBÉM:

PASSARIM – Foto & Haicai: um diálogo
Marselha Zakhia e José Marins

É uma coleção de fotos de pássaros da fotógrafa Marselha Zakhia com as quais dialoga haikais de José 
Marins. Esse diálogo, semelhante à haiga, se dá pela ligação sutil entre poema e imagem.

http://pt.slideshare.net/2811953/passarim-foto-haikaiumdilogo-33610500

MISS CELÂNEA – senryu
Haicais de humor de Alvaro Posselt, Amauri Solon, David Rodrigues, José 

Marins, Nelson Savioli e Sérgio Pichorim.
Ilustrações de Leila Pugnaloni.

http://pt.slideshare.net/2811953/miss-celnea-senryupdf
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