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Gebroken bloesem –

ook aan de hand die haar brak

geeft zij haar geuren

Chiyo-ni 



3

in een wak

jonge zwanen, bezig

wit te worden

Wim Lofvers



4

droogbloemetjes

tussen de bladzijden

van haar paspoort

Bouwe Brouwer



5

Steeds vroeger het licht

er vingert iets aan het raam

een takje bloesem

Inge Lievaart



6

lenteochtend

twee merels duiken samen

de bosjes in

Arnold Vermeeren



7

Zonder penselen

schilderen bewogen wilgen

de lentewinden

Saryu (vertaling J. van Tooren)



8

Hier en daar rijzen

er zeilen op uit lage

vlagen morgenwaas

Gaikoku (vertaling J. van Tooren)



9

Het was koud vannacht –

futen zetten hun kraag op

tijdens het dansen 

Henk van der Werff



10

jonge blaadjes –

met elkaar kunnen ze al

prachtig ruisen

Ria Giskes



11

over het water

waaien bloesemgeuren mee

met de zuidenwind

Carla Mostert 



12

Zingen, alsmaar zingen –

De dag is niet lang genoeg

Voor een leeuwerik

Basho (vertaling H. Kerlen)



13

In een oude knoest

naast een weiland met koeien

drie eitjes op dons

Dorine Haveman



14

Amper geboren –

het kalfje weet zich geen raad

met zoveel pootjes

Ad Beenackers



15

alleen 

met een vlieg

die naar buiten wil

Marcel Smets



16

het groen loopt uit

en ook de motorrijders

komen tevoorschijn

Wim Lofvers



17

Langs het zandig strand

loopt een rij voetstappen, lang

als zo’n lentedag.

Shiki (vertaling J. van Tooren)



18

na hun optreden

buigen ze lang en diep –

de tulpen

Henk Arnold 
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Bronnen

Naam auteur  - Titel van de bron

H. Kerlen - Geluid van Water

Inge Lievaart - De binnenkant van het zien

Wim Lofvers - Soms weet ik het even

J. van Tooren - Haiku, een jonge maan

M. Smets - Naar rozen kijken


