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O livro de haicais de Sânzio de Azevedo, Lanternas Cor de Aurora, 

sugestivo título escolhido por sua mulher Fernanda Coutinho, é uma fina 

iguaria para os espíritos mais exigentes. O poeta fala em "exercícios despreten

siosos", quando, na verdade, avultam achados poéticos e uma extraordinária 

capacidade de síntese. 

A capa, um belo trabalho de Geraldo Jesuíno, onde lanternas japonesas 

pendem de um céu alaranjado, e o projeto gráfico, de Luiz Falcão, com a 

harmoniosa distribuição dos poemas e a superposição das letras iniciais dos 

títulos, revelam o cuidado com o aspecto visual. 

Após o oferecimento, Sânzio abre espaço para algumas informações so

bre a origem do haicai e sua constituição (número de versos e de sílabas), e 

explica como Guilherme de Almeida, em 1936, introduziu nele a rima. O 

autor constrói a maioria dos seus sessenta e dois poemas de dezessete sílabas, 

seguindo o esquema rimático proposto pelo poeta paulista, ou seja, rimando 

o primeiro verso com o terceiro e utilizando a rima interna no segundo. 

Os pequenos haicais de que se constitui a obra apresentam uma grande 

variedade de temas. Essa peculiaridade nos levou a selecionar aqueles temas 

que nos pareceram ser uma constante ao longo da obra. Assim, decidimo-nos 

pelos poemas cujos motivos estão relacionados à paisagem e à literatura. Inú

meros deles têm o mesmo título e, a partir do segundo, são numerados. 

"Nuvens" e "Milagre", os dois poemas que abrem a obra, são exemplos 

do caráter momentâneo da disposição afetiva. No primeiro, a noção de fluidez, 

que pode muito bem caracterizar a transitoriedade dos afetos, é suscitada pela 

repetição do fonema líquido /1/ e do fricativo sibilante /s/ (" ... castelos altos 

e belos"), que deslizam de manso na corrente sonora e sugerem imagens que 

se dissipam como um sopro leve. Essa sensação de fluidez perpassa inúmeros 

poemas, principalmente os que têm como motivo paisagens, mas paisagens 

sem contornos nítidos, dissolvidas no estado anímico da recordação. Já dizia 

Emil Staiger, referindo-se à concretização, através da linguagem, de certas sen

sações ou percepções que impressionam o espírito dos poetas (1993, p.45): 

"uma paisagem tem cores, luzes, aromas, mas nem chão, nem terra como base". 

No segundo, são as sensações olfativas que propiciam ao eu lírico o retorno 
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à infância: "Suave fragrância/ (jasmim, magnólia ou alecrim)/ Devolve-me a 

infância''. 
Em "Paisagem", delineia-se uma imagem tipicamente nordestina: pal

meiras balançam na suave brisa da tarde e embalam o canto das lavadeiras. A 
repetição da vogal "a'' (ora aberta, ora nasalizada) apresenta um belo efeito 
de modulação, que estimula sentimentos recônditos, lembranças adormecidas 
no tempo (" ... Nas tardes calmas/ cantam lavadeiras"); "Paisagem 2" retoma o 
motivo das nuvens que escorregam lentamente no céu e produzem imagens 
passageiras ("Nuvens vão esparsas,/ ... brancas garças"). "Paisagem 3" traz o 
mesmo céu azul do poema anterior, mas, desta vez, são bandos de araras que 
passam e reforçam a sensação de efemeridade. Em "Paisagem 4", os sons nasais 
e a reiteração da vogal /i/ suscitam em nosso espírito a sensação de profundeza 

e solidão que emana da selva amazônica ("Entre os aguapés, /num frio braço 
de rio,/ sonham jacarés"). 

"Nordeste" intitula três haicais, que têm como motivo o litoral ou o 
sertão. No primeiro deles, cujo tema é o pôr-do-sol à beira-mar, descortina-se 
uma paisagem tranqüila e agradável. A reiteração de sons (brando/voltando/ 
praia/desmaia) prolonga a impressão de frescor. Levado pela corrente emotiva, 
o poeta rejeita a linearidade da forma verbal discursiva, suprimindo os elos 
conectivos sintáticos, que, segundo Helena Parente Cunha (1979), dispersam 
o clima poético, uma vez que as vivências anímicas não se adaptam à rigidez 
da sintaxe lógico-gramatical. Assim, ao utilizar as frases nominais ("Sol-pôr. 
Vento brando") e as orações coordenadas justapostas ("Na praia a espuma des
maia: I jangadas voltando."), o poeta evita a dispersão da atmosfera lírica. 

Ao contrário da aragem e da amplidão litorânea do poema anterior, 
"Nordeste 2" transmite a idéia de calor e de confinamento. Se, em "Nordeste", 
o autor descreve o ambiente e põe em movimento apenas a embarcação ("jan
gadas"), utilizada como meio de vida pelo homem do litoral, que se encon
tra ausente da paisagem; em "Nordeste 2", ele inclui no ambiente o homem 
("o vaqueiro encourado"), que se movimenta com dificuldade na caatinga ("o 
mato cerrado"), vencendo os obstáculos que lhe são impostos por uma nature
za adversa. O verbo "irromper" comprova o esforço despendido pelo homem 
do sertão, e o adjetivo "audaz" indicia sua constante luta. 

Essas mesmas diferenças reaparecem nos poemas "Seca'' e "Noite na 
praia''. Naquele, o esgotamento da natureza acentua a sensação de calor e de 
precariedade ("Cem pombas-de-bando/ por sobre o resto salobre/ de um lago 
secando"); neste, a brisa marítima e o luar propiciam a elevação do espírito, 
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como podemos constatar na bela sinestesia "farfalhos de luares", em que o 

poeta, combinando palavras de uma forma inusitada, funde o rumor da fo

lhagem com os raios de luar ("O vento dos mares/ excita a palma que agita/ 

farfalhos de luares"), e o resultado imprevisível surpreende e comove o leitor. 

Em "Verão", comprovamos, mais uma vez, o apurado senso artístico do autor, 

que, valendo-se da contigüidade de idéias e do animismo, transfere o canto 

dos pássaros para a folhagem da árvore ("as folhas chilreando"). 

Além do aspecto pictórico, percebemos em toda a obra uma preocupa

ção com a arte literária (preocupação do artista que é, ao mesmo tempo, pro

fessor de literatura e crítico literário), seja nas dedicatórias, seja nas intertex

tualidades. Vale ressaltar a originalidade dos seis haicais que versam sobre os 

períodos literários, pois o poeta não se limita a citações, mas traduz as caracte

rísticas principais de cada um desses momentos através do próprio trabalho de 

conteúdo e expressão e, assim, as vivências, anseios, dores e desilusões do ho

mem de épocas passadas são resgatados pela força da linguagem: o Barroco e o 

conflito entre o Teocentrismo e Antropocentrismo (" ... conflito que o prende, 

aflito,/ entre a Terra e o Céu"); o Arcadismo e as serenas paisagens pastoris 

(" ... Na tília gravou 'Marília' I o poeta pastor"); o Romantismo e a afirmação 

do "Eu", da verdade individual ditada pela emoção (" ... um bardo, moço e 

galhardo,/ faz canções à lua"); o Parnasianismo e a predileção pelas descrições 

objetivas no impulso de eternizar a Beleza (''A luz da manhã/ recorta no vão 

da porta/ um busto de Pâ'); o Simbolismo e sua aura de mistério, de sonho, 

sugerida pela linguagem simbólica, que tende para a fluidez encantatória da 

música ( "Um som triste e vago/ na brisa outonal. Desliza/ um cisne no lago") 

e, por fim o Modernismo, com sua linguagem fragmentada que busca tradu

zir a dinâmica da vida moderna ("Corre em disparada/ o bond. Rasgando o 

espaço,/ voa o aeroplano"). 
Essas são apenas algumas reflexões sobre Lanternas Cor de Aurora. 

Novas leituras virão, com certeza, desvelar outros sentidos da obra. 
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